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TEXTO INTRODUTÓRIO 

A FAO-Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

declarou 2016 o Ano Internacional das Leguminosas (AIL). O AIL 2016 visa 

aumentar a consciência pública para os benefícios nutricionais do consumo 

de leguminosas, como parte da produção sustentável de alimentos voltados 

para a segurança alimentar e a nutrição. 

As leguminosas são alimentos de grande valor nutricional que fornecem 

quantidades importantes de proteínas de origem vegetal, hidratos de 

carbono de absorção lenta, fibra, vitaminas do complexo B (vitaminas B1, B2, 

B3, B9) e quantidades apreciáveis de minerais. Estas propriedades, aliadas 

ao seu teor reduzido em gorduras, fazem do consumo regular de leguminosas 

um forte contributo para uma dieta equilibrada e saudável.   
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LEGUMINOSAS: TENDÊNCIAS DE PRODUTO E MERCADO 

 

Carla Teixeira, Ana Amado 

PortugalFoods (Knowledge Division) 

Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, Rua Eng.º Frederico Ulrich, 2650, 4470-605 

Moreira da Maia 

carla.teixeira@portugalfoods.org 

 
Perante um consumidor mais informado, atento e exigente em matéria alimentação, saúde e 

bem-estar, a densidade nutricional dos produtos alimentares é hoje uma questão 

incontornável e central para o setor agroalimentar. De igual modo, as ações concertadas entre 

os diversos stakeholders têm direcionado a indústria para inovar com este alinhamento, 

verificando-se assim uma maior oferta de produtos com posicionamento de saúde no 

mercado. A iniciativa das Nações Unidas para 2016 – Ano Internacional das Leguminosas – 

veio também estimular e despertar a atenção da indústria para o potencial das leguminosas 

enquanto ingredientes cujas propriedades nutricionais se alinham com as necessidades e 

procura do consumidor atual. Ainda no âmbito desta iniciativa, a consciencialização pública 

para o consumo de leguminosas representa uma oportunidade para o desenvolvimento de 

novos produtos (DNP). 

 

Com o objetivo de mapear a oferta de produtos à base de leguminosas no mercado, recorreu-

se à GNPD (Global New Produts Database) da Mintel para analisar a atividade de lançamento 

destes produtos e respetiva recetividade dos consumidores, particularmente a nível europeu. 

Embora os produtos à base de leguminosas mais tradicionais (desidratados e em conserva) 

estejam bem estabelecidos no mercado, verifica-se que a grande aposta passa pela inclusão 

de leguminosas noutros segmentos de produto como snacks, farinhas, hamburgers, sopas 

pré-confecionadas, spreads, cereais de pequeno-almoço, entre outras. A criação de produtos 

de valor acrescentado à base de leguminosas é particularmente comunicada ao consumidor 

por via da declaração nutricional que reflete as propriedades nutricionais intrínsecas destes 

ingredientes. O segmento dos snacks exemplifica esta tendência na medida em que fornece 

opções à base de leguminosas cujos teores de fibra e proteína atraem o consumidor. Da 

mesma forma, a macrotendência da procura pela conveniência é igualmente satisfeita. 

mailto:carla.teixeira@portugalfoods.org
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Em paralelo com a inovação no DNP, é importante referir duas macrotendências que 

impactam (in)diretamente na procura e consumo de leguminosas: produtos com elevado teor 

de proteína e o crescimento do número de consumidores que procuram alternativas à proteína 

animal (em particular à carne). Por fim, importa salientar que as questões de sustentabilidade 

estão hoje implícitas na agenda do setor agroalimentar, cujos atores assumem um 

compromisso com a sustentabilidade corporativa, mas também, com o desenvolvimento de 

produtos mais sustentáveis. Neste alinhamento, o recurso às leguminosas enquanto 

ingrediente assume-se pertinente também pelo menor impacto ambiental que decorre da sua 

produção em comparação à proteína animal. 

 

Assim, estamos perante uma modificação da disponibilidade alimentar em termos de produtos 

de leguminosas, o que promove o acesso por parte do consumidor e por sua vez o consumo 

desejável destes. 

 

Referências: 

FAO, 2016. Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets. FAO, 63-68. 
 
FAO, 2016. Pulses: Nutritious Seeds for a Sustainable Future. FAO, 44-54. 
 
Felgate, M., 2016. Trends for Healthy Ingredients: Innovation and NPD with Pulse Fractions. 
Canadean. 
 
Jones, L., 2015. Foods with a pulse deliver natural health benefits. Mintel Group Ltd. 
 
Mattucci, S., 2014. Fiber, Protein and a list of free-from claims makes pulses flours appealing. 
Mintel Group Ltd. 
 
Mattucci, S., 2016. Ingredients and additives – Global Annual Review 2016. Mintel Group Ltd. 
 
Mattucci, S., 2016. Versatile chickpeas are appearing in new categories. Mintel Group Ldd. 
 
Mintel, 2016. Ingredient Insight: Emerging Superfoods. Mintel Group Ltd, 19-21. 
 
Mintel, 2016. Ingredient Insight: Ingredients in Meat Substitutes. Mintel Group Ltd. 
 
Mintel, 2016. Nutrition, Health & Wellness – Global Annual Review 2016. Mintel Group Ltd,10-
12. 
Turner, D.,2016. A finger on the pulse of savoury spreads in Europe. Mintel Group Ltd. 
 
Turner, D.,2016. Vegetable dips satisfy snackers’ health AND flavour needs. Mintel Group Ltd. 
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CARLA TEIXEIRA 
 
 

Carla Teixeira é nutricionista acreditada pela Ordem dos Nutricionistas.  

 

Licenciada em Ciências da Nutrição pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade 

Católica Portuguesa (ESB-UCP), frequenta atualmente o Mestrado em Engenharia Alimentar 

na mesma entidade.  

 

Desde 2015 que integra a Knowledge Division da PortugalFoods assumindo a gestão do 

Observatório de produto, mercado e nutrição, focando o seu trabalho no estudo de tendências 

e inovação do setor agroalimentar.
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A IMPORTÂNCIA DAS LEGUMINOSAS  

NOS NOSSOS SISTEMAS DE AGRICULTURA 

 

Henrique Trindade 

Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, Departamento de 

Agronomia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (CITAB, UTAD) 

Quinta de Prados, apartado 1013, 5000-801 Vila Real 

htrindad@utad.pt 

 

Portugal, como a generalidade dos países europeus, está fortemente dependente de grão de 

proteaginosas (principalmente soja) importado de países terceiros, como o Brasil e a 

Argentina, sendo a melhoria do grau de autoaprovisionamento um objetivo primordial da 

economia nacional e europeia. A produção de leguminosas, além de constituir uma fonte de 

proteína de elevada qualidade para o Homem e animais, tem implicações massivas na 

sustentabilidade dos sistemas de agricultura e no ambiente.  

 

As leguminosas contribuem para o aumento do teor de matéria orgânica e para a melhoria da 

estrutura e da disponibilidade de fósforo dos solos. Intercalar leguminosas entre as culturas 

de uma rotação contribui para a supressão de doenças e pragas pela interrupção dos ciclos 

de vida dos inimigos dessas culturas. O uso de leguminosas como cobertura vegetal 

(revestimento) do solo em culturas permanentes (vinha, oliveira e fruteiras) pode apresentar 

vantagens importantes pelo fornecimento de azoto fixado biologicamente à cultura principal. 

A gestão do solo com culturas de revestimento apresenta adicionalmente outras vantagens, 

como a redução de custos, controlo da erosão, melhoria da traficabilidade do solo, incremento 

da matéria orgânica e da fertilidade do solo e melhoria das condições de degradação de 

fitofármacos, como resultado do aumento da atividade biológica e da biodiversidade do solo. 

 

O cultivo de leguminosas a uma escala global pode ainda contribuir para o sequestro de 

carbono e benefícios no balanço de emissões de gases com efeito de estufa pela atividade 

agrícola. Contudo, a informação disponível sobre este último tópico é incerta e muito reduzida, 

especialmente para as condições climáticas prevalecentes na região mediterrânica, sendo 

mailto:htrindad@utad.pt
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necessário averiguar as melhores práticas agrícolas que garantam baixas emissões daqueles 

gases.  

 

Agradecimentos: 

O desenvolvimento e a apresentação deste trabalho foram financiados pelo projeto 

Eurolegume (European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological 

development and demonstration under grant agreement no 613781). 
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HENRIQUE TRINDADE 
 
 

Henrique Manuel da Fonseca Trindade é professor associado do Departamento de Agronomia 

– Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro.  

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS: 

Agregação em Ciências da Engenharia Agronómica/Agricultura e Ambiente, em 2009, pela 

UTAD; e Doutoramento em Ciências Agronómicas, em 1997, pela UTAD.  

 

ÁREA DE INVESTIGAÇÃO:  

As principais atividades de investigação que desenvolve têm como tema principal o estudo do 

ciclo do azoto em sistemas agrícolas intensivos, em especial nos sistemas de produção 

leiteira intensiva, e a utilização de técnicas para a melhoria da eficiência de utilização e para 

a redução das perdas deste nutriente essencial. Mais recentemente, a investigação tem 

abrangido igualmente os efeitos decorrentes da introdução de leguminosas na 

sustentabilidade dos agro-sistemas.  

 

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: 

É membro integrado do Centro de Investigação e Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas 

(CITAB), da UTAD.  

 

PROJETOS:  

Participa (ou) em vários projetos de investigação e cooperação (7 europeus e 24 nacionais, 

em alguns como coordenador).  

 

PUBLICAÇÕES:  

Publicou mais de 35 artigos indexados do JCR (h-index: 13) e mais de 150 publicações em 

atas de reuniões científicas e outras revistas.  
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EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA:  

A sua atividade de docência concentra-se na “agro-ecologia e sistemas de agricultura”, nas 

“culturas arvenses”, “produção de forragens e pastagens” e nos “efeitos ambientais da 

atividade agrícola”, lecionando unidades curriculares dos 3 ciclos de estudo.  

 

ORIENTAÇÕES:  

Foi ou é orientador de 4 alunos de Pós-doutoramento, 7 alunos de doutoramento (2 

concluídos) e 14 alunos de mestrado.  

 

OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES:  

Organização de 16 reuniões científicas (incluindo 4 internacionais), membro do Conselho 

Científico do Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte (IDARN), Presidente 

da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens, editor associado do Spanish Journal of 

Agricultural Research, coordenou o grupo “Sustainable Agrofood Chains” e é o investigador 

responsável pela linha de investigação “Efluentes animais, ciclos de nutrientes e 

sustentabilidade de agro-sistemas” do CITAB. 
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A COLEÇÃO PORTUGUESA DE LEGUMINOSAS GRÃO:  

RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

 

Ana Maria Barata, Aida Reis, Carlos Gaspar, Filomena Rocha, Violeta Lopes 

Banco Português de Germoplasma Vegetal, Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.) 

Quinta de S. José, S. Pedro de Merelim, 4700-859 Braga, Portugal 

ana.barata@iniav.pt 

 

As leguminosas grão são espécies com elevada utilidade para a agricultura, ambiente e estão 

associadas à cultura dos povos. Apesar do seu elevado valor nutricional para pessoas e 

animais, o cultivo deste grupo de culturas tem diminuído nos últimos 40 anos na Europa e 

Portugal tem acompanhado esta tendência. Por esse motivo, 2016 foi declarado pela ONU o 

Ano Internacional das Leguminosas, de modo a criar uma oportunidade única para disseminar 

a contribuição das leguminosas tendo em vista as vantagens significativas relativas à saúde 

e nutrição, pois são fonte de proteína vegetal, aminoácidos essenciais, hidratos de carbono, 

vitaminas e minerais (UNRIC, 2016).  

 

Portugal ocupa com estas culturas, uma área de 4 040 ha e tem uma produção total de 3 204 

t (INE, 2016). Hoje em Portugal a média de consumo per capita é de 4,0kg de leguminosas 

grão, sendo o feijão a espécie mais consumida (3,1kg), seguida do grão-de-bico (0,9kg). 

Torna-se assim urgente reverter esta tendência pelo que o incremento da produção destas 

espécies deverá ser um dos objetivos a considerar na estratégia agrícola nacional. As 

leguminosas grão desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de sistemas 

produtivos sustentáveis, no seu potencial para mitigar os efeitos adversos da agricultura no 

meio ambiente, através da habilidade única de fixação de Azoto da atmosfera por via 

simbiótica com bactéria do solo-Rizobium. 

 

A coleção portuguesa de leguminosas grão, conservada no Banco Português de 

Germoplasma Vegetal (BPGV), contém 6 359 acessos de nove espécies diferentes, feijão, 

feijoca, feijão-frade, fava, ervilha, lentilhas, chícharo, grão-de-bico e tremoço, que estão 

mailto:ana.barata@iniav.pt
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incluídas no anexo 1 do Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 

Alimentação e Agricultura, assinado e ratificado por Portugal. Esta coleção contém não só 

material genético, como conhecimento e tradição, resultado da experiência dos agricultores 

portugueses ao longo de gerações. A coleção teve o seu início há quatro décadas e é 

resultado de 126 missões de prospeção e colheita, no país. A coleção tem sido avaliada por 

marcadores morfológicos, moleculares e bioquímicos. Programas de melhoramento foram 

também implementados e daí resultou a inscrição de variedades no Catálogo Nacional de 

Variedades (CNV). 

 

Atualmente o BPGV, conserva um acervo total de 45 000 acessos, resultado de inúmeras 

missões de colheita nacionais e internacionais e implementou estratégias de conservação 

diferenciadas e complementares, de acordo com a tipologia de propagação das espécies 

vegetais. Tem condições de conservação em frio (médio e longo prazo), coleções de campo, 

in vitro e crioconservação. A informação do acervo conservado no BPGV está documentada 

e a informação de colheita já está no domínio público através da plataforma GRIN-GLOBAL 

(http://bpgv.iniav.pt). 

 

A coleção nacional de leguminosas grão encerra um elevado e valioso potencial de 

diversidade, capaz de criar na cadeia agroalimentar, mais-valias economicamente viáveis. É 

a fonte de material genético para produção de novas variedades para o sistema intensivo 

sustentável, com carateres de resistência aos fatores bióticos e abióticos e aos desafios 

colocados pelas alterações climáticas.  

 

A qualidade nutricional e os atributos de alimento saudável são duas exigências atuais, cujas 

respostas são passiveis de serem avaliadas na coleção portuguesa de leguminosas grão (teor 

de proteína e índex de glicemia). O acervo conservado é um instrumento fundamental das 

estratégias de valorização dos territórios, da comunidade e dos recursos endógenos, 

associado á valorização de produtos, onde a conservação no campo do agricultor (in situ: on 

farm conservation) tem aplicabilidade. A diversidade genética conservada permite selecionar 

material passível de ser utilizado em estratégias de obtenção de sementes biológicas, vitais 

no incremento da produção em modo de produção biológico no País. 

 

A análise e a pesquisa do potencial da coleção Portuguesa de leguminosas grão permitem o 

desenvolvimento de novos produtos e novos usos, associados a novos hábitos alimentares e 

comportamentos de consumo. No sentido estrito da comercialização, a coleção nacional de 

leguminosas grão, representa valor acrescentado na implementação de cadeias curtas de 

alimentos (grupos de compras coletivas, movimentos de cidadãos, etc.), que promovam 

http://bpgv.iniav.pt/
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mercados e sistemas de comércio local. Uma etapa para esta implementação é a reintrodução 

de variedades tradicionais na cadeia de valor, tornando-as comercialmente viáveis. 

 

As particularidades do território nacional, com uma vasta variabilidade de condições edafo-

climáticas, estrutura fundiária, tradições sociais e culturais, fazem com que Portugal mantenha 

um nível muito diversificado de recursos genéticos importantes para a Agricultura e 

Alimentação. 

 

Referências: 

INE. 2016. Portal do Instituto Nacional de Estatística.  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000021&contexto=

bd&selTab=tab2 

 

UNRIC. 2016. 2016 é Ano Internacional das Leguminosas. UNRIC, Centro Regional de Informação das 

Nações Unidas. 

http://www.unric.org/pt/actualidade/32128-2016-e-ano-internacional-das-leguminosas 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwian-v3p4LPAhWIOxoKHU60AQIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ine.pt%2Fxportal%2Fxmain%3Fxpgid%3Dine_main%26xpid%3DINE%26xlang%3Dpt&usg=AFQjCNGBt38srs--OSEOujrSxEZgubRF5w&sig2=GO4EtNEddeuLffwiqXxUhA
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000021&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000021&contexto=bd&selTab=tab2
http://www.unric.org/pt/actualidade/32128-2016-e-ano-internacional-das-leguminosas
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ANA MARIA BARATA 

 

Chefe de Divisão 

Responsável pelo Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV) / Instituto Nacional  

Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) 

 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS: 

Mestrado em Produção Vegetal, Universidade do Missouri EUA 

Licenciatura em Agronomia, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa 

 

 

DOMÍNIO DE ESPECIALIZAÇÃO: 

Coordenação do Programa de Conservação dos Recursos Genéticos Vegetais.  

Defesa e gestão do património genético vegetal em programas de conservação in situ e ex 

situ; 

Curadoria das coleções conservadas 

 

 

OUTRAS RESPONSABILIDADES: 

Preside ao Grupo de Trabalho das Plantas Aromáticas e Medicinais no âmbito do European 

Cooperative Programme for Genetic Resources (ECPGR). É ainda membro dos grupos de 

trabalho: Conservação on farm, Forragens, Fibras e Solanáceas. 

Especialista no grupo Crop Wild Relatives (CWR) no âmbito do International Union for 

Conservation of Nature (IUCN). 
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VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS DE PROXIMIDADE:  

FEIJÃO TARRESTE 

 

Amaro Pereira de Amorim 

Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, CRL 

Rua Soares Pereira Nº 26, 4974-010 Arcos de Valdevez 

cooparcosbarca@mail.telepac.pt 

 

O desenvolvimento rural passa, necessariamente pela integração conjunta dos diversos 

setores de atividade, num objetivo comum de promover a defesa dos ecossistemas e melhorar 

o nível de vida dos habitantes locais. Neste âmbito, a cooperativa agrícola de Arcos de 

Valdevez e Ponte da Barca abrange um vasto território, parte dele constituinte do único 

Parque Nacional existente em Portugal.  

 

Criado em 1971, o Parque Nacional Peneda-Gerês reveste-se de uma importância maior, no 

que respeita à conservação dos recursos endógenos. Resultam desta permanente ligação ao 

território, muitos usos, costumes e tradições, os quais temos o dever de defender, conservar 

e valorizar. Exemplo desta relação é o caso do feijão tarreste. Produto singular, resultante de 

um longo processo de experiência e seleção, que os agricultores das serras da Peneda e do 

Soajo desenvolveram. Este produto, hoje reconhecido como um importante e valioso recurso 

genético, de valor nutricional distinto, merece reconhecimento pelo movimento “slow food”.  

 

O termo alimento funcional resulta da função que determinado alimento ou ingrediente que o 

compõe, exerce em benefício das funções vitais, ou mesmo na redução de riscos de doença. 

Na europa, o chamado “documento do Consenso” ressalva que estes alimentos devem 

demonstrar os seus efeitos em quantidades que sejam normalmente consumidas na dieta.  

 

Um estudo realizado por Mesquita et al. (2001), em ratinhos, permitiu concluir que, 

comparativamente com outras variedades, “…o feijão tarreste se distinguiu dos restantes, por 

ter conduzido a um maior decréscimo do colesterol plasmático e a um aumento mais 

acentuado das concentrações de acetato e butirato” (ácidos gordos de cadeia curta). 

mailto:cooparcosbarca@mail.telepac.pt
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Amaro Amorim nasceu em 1972 e é natural de Ponte de Lima. Ingressou na Escola Superior 

Agrária de Ponte de Lima em 1990, concluindo, em 1994, o Bacharelato em Agricultura. 

Licenciou-se, na mesma instituição de ensino, em Organização e Gestão de Recursos Rurais, 

no ano de 1999. 

Em 2016, reiniciou os estudos académicos e frequenta o primeiro ano do Mestrado em 

Agricultura Biológica, na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima (IPVC). 

Iniciou atividade profissional como formador em ações de formação na área da agricultura, 

em 1995. Entre 1997 e 1998, participou na execução do Sistema de Identificação Parcelar, 

na região do Entre Douro e Minho. 

Realizou formação especializada na área dos sistemas informáticos de gestão aplicada às 

atividades agrícolas e pecuárias, tendo colaborado, entre 1996 e 1998, na empresa ISAGRI 

(Portugal), como técnico comercial.  

Desde 1998, assume funções na Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da 

Barca, sendo responsável pela gestão comercial, juntamente com os serviços de apoio 

técnico aos agricultores. Em 2015, obteve acreditação do Ministério da Agricultura, para 

desempenhar funções como técnico reconhecido na área da Produção Integrada, assumindo 

também a responsabilidade técnica nas explorações agrícolas aderentes a este modo de 

produção sustentável. 
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abarros@utad.pt 

 

Manter uma dieta equilibrada é um problema crescente para os cidadãos dado que a 

proporção de alimentos altamente processados na dieta humana tem vindo a aumentar como 

resultado do estilo de vida atual. Com isto, não se consegue muitas vezes garantir as 

quantidades diárias suficientes de proteínas, fibra dietética e micronutrientes. No entanto, a 

importância da composição dos alimentos na saúde humana, tem aumentado o interesse dos 

consumidores na ingestão de alimentos saudáveis relativamente ao seu conteúdo em 

nutrientes e compostos bioativos, e que em simultâneo, reduzam a proporção de gorduras 

saturadas com efeito negativo no desenvolvimento de patologias cardiovasculares e 

metabólicas. Nesta matéria, as leguminosas podem constituir uma alternativa saudável aos 

alimentos processados, já que são ricos em fibra e em aminoácidos essenciais. 

 

Além dos efeitos benéficos na saúde dos consumidores, o aumento do consumo de 

leguminosas, pode ser um grande contributo para a sustentabilidade de todo o sistema agro-

alimentar, reduzindo a dependência de produtos alimentares de origem animal, os quais 

requerem maiores recursos económicos, assim como tempo de produção. Neste sentido, a 

combinação de proteínas e aminoácidos presentes em leguminosas, torna-se de especial 

interesse para vegetarianos e vegans, uma vez que lhes permite garantir uma dieta 

equilibrada. No entanto, o consumo de leguminosas não é isento de alguns problemas 

relevantes, que devem ser considerados de forma a evitar alguns distúrbios relacionados com 

os hábitos alimentares. Neste sentido, está descrito na literatura que o valor nutricional global 

das leguminosas está estreitamente relacionado com diversos fatores, como características 

genéticas, condições agro-climáticas e gestão pós-colheita, que contribuem de forma decisiva 
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para a sua capacidade como alimento saudável e equilibrado, quer ao nível das sementes 

comestíveis quer do material vegetativo na forma de legume. Por este motivo, uma informação 

precisa sobre o perfil em antinutricionais nas leguminosas (taninos, ácido fítico e saponinas, 

entre outros) e de procedimentos relativos a processamentos alternativos, torna-se de 

especial relevância. Esta informação poderá evitar o seu impacto prejudicial sobre os 

consumidores e aumentar a sua digestibilidade, bem como a biodisponibilidade de nutrientes 

e compostos bioativos presentes nas leguminosas. 
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Ana Isabel Ramos Novo Amorim de Barros (Prof. A. Barros) is Assistant Professor at 

University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD, Chemistry Department) since 2004 and 

Auxiliary Investigator at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro and Centre for the 

Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (UTAD-CITAB) 

since 2013. In this concern, Prof. A. Barros joins Phytochemicals lab’s staff, contributing to the 

establishment of links between this and additional labs of CITAB. Also has an impressive 

background in organic synthesis and molecular characterization. 

 

SCIENTIFIC PRODUCTION:  

To date, Prof. A. Barros research interests are based on the investigation of the chemical 

features (bioactive nutrients and non-nutrients) from foods and agro-food by-products, 

including both edible and vegetative materials of legumes. In the Phytochemicals lab 

coordinated by Prof. A. Barros has also developed the isolation of the most abundant and/or 

active individual compounds that are further addressed to the evaluation of their 

synergic/antagonist activity, one to another and with antioxidant micronutrients. In addition, her 

research interests are also focused on the biological activity of different bioactive extracts 

(whole extracts and isolated compounds) through in vitro assays concerning anti-cancer 

activity and on their capacity to modulate the redox balance in cellular models. The information 

obtained from the complementary models set up in the referred lab will allow to develop rational 

formulations of bio-functional products for the food and cosmetic industry.  

 

To date, Barros Ana has published 41 articles (2003-2016) and has an overall h-index = 11. 

Peer reviewed articles were published in the well reputed journals with her area of expertise: 

Food Chemistry, Talanta, Food Research International, Phytochemistry Reviews, European 

Journal of Organic Chemistry, among others. 
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TRANING:  

Prof. A. Barros has supervised already 34 B.Sc and 22 M.Sc students and 3 PhD student. Has 

also teaching activity in the Doctoral programs as well as Masters and undergraduated classes 

in the Chemistry Department at University of Trás-os-Montes and Alto Douro. 

 

RESEARCH GROUP:  

The research team coordinated by Prof. A. Barros is composed by 3 Post-Docs, 3 PhD 

students, and 2 fellows with M.Sc. degree. 

 

INTERNATIONALIZATION:  

Prof. A. Barros is currently collaborating with several European research groups (from Spain, 

Greece, Latvia, Norway, Sweden, Czech Republic, Austria, and Estonia) in the framework of 

the FP-7 project EUROLEGUME. 

 

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC MEETINGS:  

Organizer of the workshops from the project “Innovation in the food sector through the 

valorisation of food and agro-food by-products II”. University of Trás-os Montes e Alto Douro, 

Portugal, 2014 and 2015, as Coordinator. 
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Raúl Domínguez-Perles (RDP) is Auxiliary Researcher at University of Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) and Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and 

Biological Sciences (UTAD-CITAB) since 2013. In this institution, RDP has developed his 

professional activity in the Phytochemicals lab, where contributed passionately to the 

identification of new plant materials as sources of phytochemicals with powerful biological 

activities that could be used in the design and development of new functional “intelligent” foods 

and cosmetics with high added value to give proper response to the current social and 

medicinal claims. 

 

SCIENTIFIC PRODUCTION:  

To date, RDP research carrier has been focused on the investigation of the chemical features 

(bioactive nutrients and non-nutrients) from foods and agro-food by-products. In the 

Phytochemicals lab coordinated by Prof. Eduardo Rosa and Prof. Ana Barros has contributed 

to optimize extraction procedures resorting to environment and health friendly solvents. The 

further treatment of the optimized extracts has allowed obtain in the CITAB Phytochemicals 

lab high purity individual compounds with impressive bioactive potential in the prevention of 

degenerative diseases linked to oxidative stress unbalance, which has encouraged their recent 

application in proper formulations that will be nearly tested through in vitro and in vivo biological 

models. 

 

Resorting this scientific activity, RDP has published 45 JCR articles (2005-2016) and reached 

an h-index (ISI Web of Knowlegde® – Web of Science®) of 15. Peer reviewed articles were 

published in the well reputed journals within his area of expertise: Food Chemistry, Food 

Research International, Phytochemistry Reviews, Current Medicinal Chemistry, among others. 

 

TRANING:  

RDP has supervised already 1 B.Sc and 4 M.Sc students. 
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INTERNATIONALIZATION: 

RDP is currently collaborating with several European research groups (from Spain, Greece, 

Latvia, Norway, Sweden, Czech Republic, Austria, and Estonia) in the framework of the FP-7 

project EUROLEGUME and maintain close collaborations with several European and Chinese 

research group of his area and has been invited to present the most relevant results from the 

CITAB´s Phytochemicals lab in several international forums. 

 

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC MEETINGS:  

Organizer of the workshops from the project “Innovation in the food sector through the 

valorisation of food and agro-food by-products II”. University of Trás-os Montes e Alto Douro, 

Portugal, 2014 and 2015 and member of the Scientific Committee of the International 

Congress: Future Trends in Phytochemistry in the Global Era of Agri-food and Health II. 

Organized by the National Council for Scientific Research (CEBAS-CSIC, Spain) and the 

Phytochemical Society of Europe (PSE). 
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NA FORMULAÇÃO DE NOVOS E VELHOS ALIMENTOS 

 

Márcia Gonçalves e Duarte PM Torres 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP) 

Rua Dr. Roberto Frias, 4200-465 Porto PORTUGAL 

dupamato@fcna.up.pt 

 

As leguminosas ocupam um lugar importante na alimentação humana. São uma boa fonte de 

proteínas, fibras, amido, vitaminas e minerais. A sua inclusão na dieta está associada a efeitos 

fisiológicos benéficos que contribuem para o controlo ou prevenção de várias doenças 

metabólicas, nomeadamente, diabetes, doença coronária e cancro do cólon. 

O cultivo de leguminosas tem também impacto positivo na qualidade dos solos agrícolas pois 

promove a fixação de azoto e o aumento da biomassa e atividade microbianas nos solos. 

Adicionalmente, o impacto ambiental da produção de proteína a partir das leguminosas é 

significativamente inferior ao que se verifica para a produção de proteína de origem animal.  

Para além das receitas mais tradicionais (saladas, sopas, feijoadas, ranchos, jardineiras, entre 

outras) em que se utilizam leguminosas demolhadas ou cozidas, muitas vezes enlatadas, têm 

sido lançados no mercado vários produtos alimentares à base de leguminosas ou que 

incorporam leguminosas na sua formulação. Uma parte desses produtos não são 

propriamente novos mas sim reinterpretações de alimentos tradicionais de outras 

gastronomias como o hummus, típico do médio oriente, ou o tofu, tempeh, bebidas e rebentos 

de leguminosas, típicos de várias gastronomias asiáticas. Outros produtos, como as massas 

alimentícias ou de padaria, bolachas, biscoitos e snacks, que incorporam farinhas ou frações 

de farinhas de leguminosas, resultam de processos de desenvolvimento mais intensos. 

A generalização do acesso a estes produtos alarga espaços e promove ocasiões para o 

desejável consumo de leguminosas com benefício para a saúde humana e para a 

sustentabilidade dos recursos alimentares. 
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MÁRCIA GONÇALVES        DUARTE TORRES 

 

 

Márcia Gonçalves é Licenciada em Ciências da Nutrição na Faculdade de Ciências da 

Nutrição e da Alimentação da Universidade do Porto desde 2016. 

 

Duarte PM Torres licenciou-se em Ciências da Nutrição pela FCNAUP em 2000, concluindo 

em 2010, o Doutoramento em Ciências e Engenharia Química e Biológica na Escola de 

Engenharia da Universidade do Minho. 

 

Desde 2010 é Professor Auxiliar na Faculdade de Ciência da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto (FCNAUP).  

 

É investigador no I3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do 

Porto) e no ISPUP (Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto).  

Participa como investigador nos trabalhos que têm conduzido o "Inquérito Alimentar Nacional 

e de Atividade Física" e a "Estruturação e Transferência dos Dados de Consumo de acordo 

com os Requisitos da EFSA com vista à avaliação de consumo pan-Europeia". 

 

Foi gestor de Investigação da empresa Biotempo-Consultoria em Biotecnologia (2008-2010) 

onde coordenou a workpackage “Oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas do 

sector Agroalimentar e da Saúde” integrada na Rede de Excelência Europeia “EURRECA" 

que visou a harmonização das recomendações em micronutrientes na Europa. 
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Catarina Ribeiro, Patricia Gullon, Beatriz Gullon, Marta Vasconcelos, Ana Gomes  

Universidade Católica Portuguesa, CBQF - Centro de Biotecnologia e Química Fina – 

Laboratório Associado, Escola Superior de Biotecnologia 

Rua Arquitecto Lobão Vital, apartado 2511, 4202-401 Porto, Portugal 

amgomes@porto.ucp.pt 

 

Os humanos vivem em simbiose com complexas comunidades microbianas denominadas de 

microbiota humana e que habitam diferentes superfícies e nichos ecológicos. A microbiota 

gastrointestinal está dominada por bactérias anaeróbias estritas dos quais os grupos 

Firmicutes e Bacteroidetes são os mais comuns. Outros, como as Proteobacteria e as 

Actinobacteria, detetam-se em proporções mais reduzidas. Ainda que o caminho a desbravar 

seja longo já são bem conhecidos os efeitos benéficos associados à preservação de uma 

microbiota intestinal saudável englobando, entre outros, a defesa do organismo contra 

patogénicos oportunistas, a manutenção da integridade da barreira intestinal e a contribuição 

para a modulação da resposta imunitária. Um dos fatores chave a influenciar a composição 

da microbiota intestinal é a dieta, enquanto padrão alimentar ou veículo de constituintes 

moduladores. Por exemplo, uma dieta rica em alimentos prebióticos, compostos não-

digeríveis, que afetam beneficamente o hospedeiro, por estimularem seletivamente a 

proliferação e/ou atividade de populações de bactérias desejáveis no cólon, pode assegurar 

o equilíbrio dessa microbiota.  

As leguminosas, ricas num grande número de nutrientes incluindo hidratos de carbono 

complexos (fibra, amido resistente e oligossacáridos), proteínas, vitaminas e minerais 

importantes (ácido fólico e ferro, respetivamente), apenas pequenas quantidades de gorduras 

insaturadas e ainda em polifenóis, podem constituir uma boa fonte de fatores de crescimento 

e componentes prebióticos relevantes para a modulação da microbiota gastrointestinal 

oferecendo a possibilidade de contribuir para a formulação de alimentos funcionais.  

Será feita uma breve resenha da importância da microbiota para o bom desenvolvimento do 

ser humano, e serão abordados os benefícios das leguminosas, em particular da fava e do 

tremoço, enquanto fonte de prebióticos, na modulação da composição e atividade metabólica 

da microbiota intestinal de indivíduos saudáveis. 
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HABILITAÇÕES ACADÉMICAS: 

Doutoramento na área da Biotecnologia - Ciência e Tecnologia Alimentar pela Universidade 

Católica Portuguesa e licenciatura em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra.  

 

CARREIRA ACADÉMICA: 

É Professora Auxiliar na Escola Superior de Biotecnologia (UCP) desde 2006.  

 

Tem experiência académica e científica em  

(i) Probióticos, alimentos funcionais e nutracêuticos;  

(ii) Tecnologias de encapsulação;  

(iii) Valorização de recursos marinhos; 

(iv) Valorização nutricional e funcional de leguminosas e de cereais não-

convencionais.  

 

Tem vasta experiência na coordenação de projectos nacionais e internacionais, e na 

supervisão de alunos em vários graus de formação.  

Conta com mais de 100 artigos internacionais e 3 patentes. 
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Mariana Monteiro  

Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar (UMIB/ICBAS-UP) 

Rua de Jorge Viterbo Ferreira n.º 228, 2, 4050-313 Porto, PORTUGAL 

mpmonteiro@icbas.up.pt 

 

Os progressos da civilização permitiram que ao longo dos últimos séculos a qualidade de vida 

dos cidadãos nas sociedades dos países desenvolvidos melhorasse consideravelmente. Os 

avanços no conhecimento e alteração das atividades profissionais, embora inicialmente 

tenham contribuído para a melhoria notória para o estado de saúde dos cidadãos, foram 

também responsáveis pela inflexão das mesmas curvas no período mais recente. 

 

Nos países desenvolvidos, as doenças não comunicáveis são as principais doenças que 

afetam as populações deste século, com vasto predomínio das doenças cardiovasculares, 

seguidas das neoplasias. Destas patologias, 80% teriam sido prevenidas se fossem adotados 

estilos de vida mais saudáveis, nomeadamente quanto aos hábitos alimentares, níveis de 

atividade física e evitando o uso de tabaco. 

 

O tabagismo, a hipertensão arterial, a dislipidemia, a diabetes e a obesidade são os principais 

fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares. Sendo a obesidade, considerada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a principal epidemia do século XXI nos países 

desenvolvidos. Paralelamente ao aumento exponencial observado da prevalência da 

obesidade, observou-se também um aumento paralelo da prevalência de diabetes e doenças 

cardiovasculares, com as quais está estreitamente relacionada. 

 

A alimentação está na génese da maioria das doenças não comunicáveis mais prevalentes 

do século XXI, desempenha também um papel importante na prevenção e tratamento das 

mesmas. As leguminosas por conterem vários nutrientes e substâncias bioativas com efeitos 

benéficos na promoção da saúde, são um importante alimento para promover a prevenção 

destas doenças crónicas e ainda como adjuvantes do seu tratamento farmacológico. 
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Mariana P. Monteiro é médica especialista em Endocrinologia e Professora Associada, 

Coordenador Geral da Unidade de Investigação Multidisciplinar em Biomedicina (UMIB) do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP). 

 

Antes de ingressar neste Instituto, concluiu a sua educação médica na Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto (FMUP) em 1996; obteve o título de especialista em Endocrinologia 

no Hospital de Santo António do atual Centro Hospitalar do Porto, em 2005; foi um Clinical 

Research Fellow na qualidade de bolseira da Fundação Gulbenkian no Departamento de 

Metabolic Medicine, do Imperial College, Reino Unido sob a supervisão do Prof. Steve Bloom, 

e obteve o seu doutoramento em Ciências Médicas com a tese "Mecanismos de perda de 

peso induzidos pelas hormonas gastro-intestinais" pela Universidade do Porto, em 2007. 

 

Mariana P. Monteiro tem um interesse particular nos domínios científicos da diabetes e 

obesidade, tanto em seus aspetos clínicos como fundamentais. Atualmente é o Coordenadora 

Geral e Investigadora Principal do Grupo de Endocrinologia Clínica e Experimental da UMIB 

desde Outubro de 2013, Honorary Clinical Senior Lecturer da University College de Londres, 

desde Janeiro de 2016 e Endocrine Consultant and Obesity Physician nos Hospitais do 

University College de Londres.  

 

O perfil científico de Mariana P. Monteiro é translacional por natureza, sendo que o seu grupo 

de investigação se dedica a uma variedade de abordagens desde clínicas a fundamentais 

para compreender como os sistemas de controlo do peso corporal, ingestão de alimentos e 

metabolismo da glicose são regulados. 
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A obesidade, diabetes e hipertensão são patologias que afetam uma elevada percentagem 

da população portuguesa.  

Para além dos bem conhecidos benefícios nutricionais, o consumo de leguminosas tem sido 

associado a efeitos protetores ou terapêuticos nestas patologias. O conteúdo de proteínas 

das leguminosas varia de 20% a 40% do peso seco. Algumas dessas proteínas são 

consideradas como fatores antinutricionais, nomeadamente as lectinas e inibidores das 

protéases. Contudo, o processamento culinário ou processos como fermentação e descasca 

inativam ou reduzem o teor destes compostos, que na sua forma inativa parecem ter efeitos 

interessantes como agentes anti-inflamatórios, anticancerígenos ou moduladores da 

imunidade inata.  

 

Mais recentemente surgiram dados sobre o papel na saúde de peptídeos bioactivos (PBs) 

que resultariam da digestão das proteínas das leguminosas. Os PBs são constituídos por 

pequenas sequencias de aminoácidos derivadas de proteínas de alimentos, que uma vez 

libertadas das proteínas precursoras, apresentam potenciais ações fisiológicas não 

decorrentes da obtenção de um aporte nutricional adequado.  

 

Estudos recentes revelam que PBs obtidos de leguminosas poderão ter interesse no controlo 

de patologia metabólica, nomeadamente: na diabetes mellitus tipo II pelo seu efeito inibidor 

da alfa-glicosídase intestinal e da exopeptidase dipeptidil peptidase IV (DPP-IV); na 

hipertensão pelo seu efeito inibidor da enzima de conversão da angiotensina; assim como 

pelo seu papel regulador do stresse oxidativo. 
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ALEJANDRO SANTOS 

 

DADOS PESSOAIS E NOTA HISTÓRICA 
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O feijão-comum (Phaseolus vulgaris, L) possui teores relevantes de cálcio, ferro e potássio, 

minerais essenciais ao organismo e metabolismo celular. No entanto, o conteúdo destes 

elementos não é necessariamente uma garantia do seu valor nutritivo, pois o processamento 

e os processos digestivos promovem interações químicas e físicas que influenciam a 

bioacessibilidade e absorção dos mesmos. Adicionalmente, o conteúdo em fibra alimentar 

(solúvel e insolúvel), fitatos, oligossacarídeos e polifenóis podem reduzir a absorção destes 

elementos. No caso das leguminosas comercializadas em lata, a adição de EDTA para 

preservar as características do produto pode também afetar a sua biodisponibilidade pelo 

efeito quelante que exerce.  

 

Este trabalho teve por objetivos: 

i) quantificar o teor de cálcio, ferro e potássio em vários tipos de feijão seco cozido 

de forma tradicional e comercializados em lata;  

ii) avaliar posteriormente a bioacessíbilidade dos minerais após simulação da 

digestão gástrica e intestinal. 

 

As amostras de feijão em lata (vermelho, preto, frade e branco) apresentaram teores elevados 

de cálcio, ferro e potássio, variando, respetivamente, entre 121,9-183,6; 5-12,1; 97,2-391,5 
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mg/100g de matéria seca. O conteúdo total foi mais baixo para o feijão cozido de forma 

tradicional, exibindo valores de 20,1-24; 1,5-3,9; 91,3-200 mg/100g de matéria seca, 

respetivamente para o cálcio, ferro e potássio. Após simulação da digestão (Minekus, M. et 

al., 2014) verificou-se uma maior biocessibilidade percentual do cálcio e do potássio no feijão 

cozinhado de forma tradicional relativamente ao feijão de lata. Para o ferro verificou-se uma 

situação inversa, tendo-se encontrado uma maior bioacessibilidade no feijão de lata.  

 

Referências: 

Minekus, M. et al., 2014. A standardised static in vitro digestion method suitable for food - an 

international consensus. Food & Function 5, 1113-1124. 
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Diversas espécies de leguminosas são cultivadas pelo homem desde tempos imemoriais 

devido às suas excelentes propriedades nutricionais, de conservação e promotoras da 

fertilidade do solo. Actualmente as leguminosas mais consumidas a nível mundial pertencem 

aos géneros Phaseolus spp. (feijão), Lens spp. (lentilhas), Cicer spp. (grão de bico) e Vicia 

spp. (fava) sendo geralmente associadas à dieta de classes desfavorecidas. Todavia, o 

reconhecimento das suas excelentes propriedades nutricionais aliado a características 

organolépticas distintas promoveu o aparecimento, em vários países Europeus, de variedades 

de elite (DOP/IGP) altamente valorizadas (e.g.: Faba asturiana (ES), P. vulgaris - Mogette 

de Vendée (FR), P. vulgaris - Fasola Wrzawska (PL), P. multiflorus - Fagiolo Cannellino di 

Atina (IT), P. vulgaris - Lenteja de Tierra de Campos (ES), L. culinaris - Lentille verte du 

Puy (FR), L. esculenta, etc.  

 

A valorização económica de um produto induz potenciais fraudes na sua comercialização 

através substituição parcial ou total com sementes morfologicamente similares, mas de 

menores valor económico e qualidade. Por essa razão a certificação da qualidade destes 

produtos de elite requer o desenvolvimento de metodologias analíticas capazes de garantir a 

sua autenticidade. A simples identificação morfológica nem sempre é possível, devido à 

similaridade com produtos de qualidade inferior e a alterações provocadas pelo 

processamento. De igual forma análise do perfil de metabolitos é muitas vezes insuficiente 

para discriminação de variedades tendo em conta as alterações fenotípicas induzidas pela 

cultura em diferentes condições edafoclimáticas. Consequentemente as metodologias de 

autenticação recorrendo à análise de ADN (sequenciação1, SNP2, SSR3, HRMA4,5, etc.) 
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surgem como as mais apropriadas pois assentam na análise do genoma, não alterável devido 

a flutuações ambientais nem pela acção do processamento. Neste trabalho abordam-se 

resumidamente as metodologias que se têm mostrado eficientes na discriminação de 

espécies/variedades de elite, em diversos alimentos, aplicadas com sucesso no caso 

particular da autenticação de leguminosas. 
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A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) declarou o ano de 

2016 como o “Ano Internacional das Leguminosas” com o objetivo de sensibilizar os 

produtores e consumidores para a importância das leguminosas no contexto da agricultura 

sustentável e da nutrição e saúde. As leguminosas são consideradas uma importante fonte 

de nutrientes, tais como hidratos de carbono, proteína, gordura, minerais e vitaminas. 

Contudo, o teor destes nutrientes pode variar consideravelmente dependendo da espécie e 

variedade da leguminosa em questão. Atualmente existem cerca de 10 variedades de 

leguminosas que são utilizadas em quantidades consideráveis na alimentação humana. No 

entanto, existem outras menos conhecidas, mas que podem apresentam importantes 

qualidades nutricionais. 

 

Neste trabalho realizou-se a caracterização de quinze variedades de feijão (Phaseolus 

vulgaris), nove de feijão-fradinho (Vigna unguiculata) e duas de feijão-bambara (Vigna 

subterranean), nomeadamente quanto ao seu teor em proteína e gordura e à sua composição 

em aminoácidos, ácidos gordos, tocoferóis e tocotrienóis. 

 

Os resultados revelaram diferenças significativas na composição das espécies/variedades 

analisadas. Três variedades de feijão e uma de feijão-fradinho apresentaram um perfil de 

aminoácidos essenciais próximo do ideal (chemical score cerca de 1). As variedades de feijão 
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foram as que apresentaram o teor mais baixo de gordura e de ácidos gordos (saturados, 

monoinsaturados e polinsaturados). As variedades de feijão-bambara foram as que 

apresentam o teor mais elevado de ácidos gordos insaturados. Relativamente aos tocoferóis 

e tocotrienóis, as variedades de feijão-fradinho foram as que apresentaram um teor mais 

elevado destes compostos, principalmente de δ-tocoferol. 

 

Esta caracterização pode contribuir para a valorização de variedades de leguminosas pouco 

conhecidas que apresentam benefícios para a nutrição e saúde humana. 
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PRINCIPAIS ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO  

 

- Saúde e alimentação: estudo dos compostos bioativos presentes nos alimentos e do seu 

potencial efeito benéfico na saúde humana; monitorização de poluentes ambientais nos 

alimentos. 

 

- Saúde e ambiente: monitorização de poluentes ambientais no ar, água e solo; estudo da 

dinâmica das espécies elementares no sistema solo-água-planta; fitoremediação e 

bioremediação. 

 

- Química analítica: desenvolvimento, validação e aplicação de metodologias analíticas na 

análise de matrizes alimentares e ambientais. Vasta experiência com várias técnicas de 

preparação de amostra – extração em fase sólida (SPE), microextracção líquido-líquido 

dispersiva (DLLME), extração assistida por micro-ondas (MAE) e digestão ácida assistida por 

micro-ondas – e com várias técnicas analíticas – cromatografia liquida e gasosa acoplada a 

espectrometria de massas (GC-MS e LC-MS/MS), espectroscopia de absorção atómica (AAS) 

e espectrometria de massas com fonte de plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). 
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