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Resumo 
 

As flores comestíveis representam um nicho de mercado na indústria alimentar. 

Contudo, é reconhecido que começaram a ser cada vez mais populares devido ao 

aumento do número de livros de receitas, de artigos de revistas e websites sobre o 

tema, assim como devido ao aumento da investigação sobre o seu potencial nutritivo. 

Neste estudo foram realizadas três experiências com o objetivo de comparar 

diferentes métodos de conservação: secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC, 

liofilização e armazenamento a temperatura controlada 5 e 20 ºC; na qualidade visual, 

tamanho, cor e atividade da água das flores comestíveis da espécie Viola cornuta. Foi 

também realizado um inquérito a 685 indivíduos de nacionalidade portuguesa com o 

intuito de perceber a influência da procura de novos produtos, aroma floral, estilo de 

vida saudável e preocupação com a saúde na atitude dos consumidores em relação 

ao consumo de flores comestíveis e, ainda compreender quais são os consumidores 

com maior experiência no consumo de flores comestíveis em Portugal.  

A partir dos resultados obtidos nas três experiências realizadas, constata-se 

que os tratamentos mais indicados para a conservação de flores comestíveis da 

espécie Viola cornuta são a refrigeração a 5 ºC e a liofilização. Contudo, é a 

refrigeração a 5 ºC que apresenta resultados mais satisfatórios nas variáveis 

analisadas, visto terem sido obtidos valores de atividade da água similares às flores 

liofilizadas, ao fim dos 10 dias de armazenamento, mas com uma melhor retenção da 

qualidade visual. Relativamente ao inquérito, este permitiu concluir que o grupo de 

consumidores com maior experiência no consumo de flores comestíveis em Portugal é 

constituído por indivíduos com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos, do 

sexo masculino, com habilitações literárias equivalentes ao ensino universitário, 

empregados, com um rendimento líquido mensal de 1000-1500€ e com um agregado 

familiar constituído por uma ou duas pessoas. Observou-se ainda que a flor comestível 

mais consumida é o amor-perfeito (53%), o consumo é maioritariamente realizado em 

restaurantes ou hotéis (38%), quando estas estão incorporadas em entradas ou pratos 

(68%) e no seu estado fresco (87%). Conseguiu-se ainda constatar que o efeito direto 

entre a procura de novos produtos e a atitude dos consumidores em relação ao 

consumo de flores comestíveis é particularmente elevado. 

 

Palavras-Chave: Flores comestíveis; Viola cornuta; Liofilização; Secagem por 

ar quente; Armazenamento refrigerado; Armazenamento a temperatura controlada  
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Abstract 

 

Edible flowers represent a niche of market in the food industry. However, it is 

known that their popularity has been increasing by the growth of the number of culinary 

books, magazines articles and websites related to the subject, as well as increase 

research on their nutritional potential. 

In this study, three experiments were carried out to compare different methods 

of conservations: hot air drying at 30, 50 and 70 ºC, freeze-drying and temperature 

controlled storage at 5 and 20 ºC; on the visual quality, size, color and water activity of 

edible flowers of the species Viola cornuta. A survey was also carried out on 685 

subjects with Portuguese nationality in order to understand the influence of curiosity, 

floral aroma, healthy lifestyle and health consciousness on the attitude of consumers 

towards the consumption of edible flowers and understand what would be the group of 

consumes that have de biggest experience in the consumption of edible flowers in 

Portugal.  

From the results obtained in the three experiments, the better treatments for the 

conservation of edible flowers of the specie Viola cornuta are the refrigeration storage 

at 5 ºC and the freeze-drying. However, the refrigerated storage 5 ºC was the one that 

presented the most satisfactory results in all variables analyzed, since the values 

obtained of water activity were similar the ones on the freeze-drying flowers.. 

Regarding the survey, it allows to conclude that group of consumes that have de 

biggest experience in the consumption of edible flowers in Portugal is constituted by 

male individuals between the ages of 35 and 44 years, with college degree, with 

employment, with a monthly net income of 1000-1500€ and with a household 

consisting of one or two people. It was also observed that the most consumed edible 

flowers is the pansy (53%), the consumption was majorly done in restaurants or hotels 

(38%), when they are incorporated in appetizers or dishes (68%) and in its fresh state. 

It has also been found that the direct effect between the curiosity and the attitude of the 

customers regarding the consumption of edible flowers is particularly high. 

 

 Key Words:  Edible flowers; Viola cornuta; Freeze-drying; Hot air drying; 

Refrigerated storage; Temperature controlled storage  
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1. Introdução geral 

1.1. Enquadramento 

 

As flores comestíveis têm sido usadas tradicionalmente na gastronomia de 

várias culturas ancestrais como a Romana, Grega, Chinesa, Vitoriana Inglesa e do 

Médio Oriente (Kaisoon, et al., 2012; Mlcek & Rop, 2011). As flores eram consumidas 

mais pelas suas propriedades farmacológicas do que pelo seu valor nutricional ou 

características sensoriais. Apesar do seu sucesso, observou-se um declínio no 

interesse e procura de flores como alimento até aos anos 80 do século XX, período a 

partir do qual houve um aumento da sua popularidade especialmente nos países 

ocidentais (Kelley, et al., 2001b; Barash, 1993). É reconhecido que começaram a ser 

cada vez mais populares devido ao aumento do número de livros de receitas, de 

artigos de revistas e websites sobre o tema, assim como devido ao aumento da 

investigação sobre o seu potencial nutritivo. (Barash, 1993; Belsinger, 1991; McVicar, 

1992).  

Atualmente, com o crescente interesse em alimentos funcionais, existe uma 

grande procura de alimentos que tragam benefícios para a saúde, como as flores 

comestíveis (Mlcek & Rop, 2011). Além das propriedades funcionais o consumidor 

também procura novas emoções, e as flores comestíveis preenchem igualmente esse 

requisito, dado que, fornecem novas e atrativas cores, texturas e sensações nos 

pratos confecionados (Garzón, et al., 2015; Koike, et al., 2015; Li, et al., 2014; Mlcek & 

Rop, 2011; Navarro-González, et al., 2015; Pires, et al., 2017). Para além do 

anteriormente apresentado, as flores comestíveis satisfazem as exigências dos 

consumidores que procuram alimentos não-processados ou minimamente 

processados, que possuam características similares aos produtos frescos, sem a 

presença de aditivos sintéticos ou resíduos de fertilizantes e produtos 

fitofarmacêuticos, como os pesticidas (Yaldagard, et al., 2008). 

Assim, a comercialização de flores comestíveis representa um nicho de 

mercado na indústria alimentar atual. Este tipo de produtos têm uma excelente 

aparência sensorial, mas um tempo de prateleira extremamente curto, o que limita a 

sua comercialização. O facto de serem alimentos altamente perecíveis, com uma vida 

útil de muitos poucos dias (1-2 dias), torna difícil o alargamento deste nicho de 
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mercado. Assim sendo, a extensão do tempo de vida de prateleira deste produto, 

através do uso de tecnologias emergentes de conservação, como a liofilização, que 

afetam minimamente as características sensoriais e nutricionais dos alimentos, seriam 

úteis de modo a se conseguir colocar no mercado um produto que tem ganhado 

interesse nas últimas décadas com características similares às de um produto fresco.  

Um aumento do tempo de vida traria igualmente benefícios económicos, 

incluindo menores custos de transporte com a possibilidade de transporte terrestre em 

alternativa ao aéreo, bem como menores perdas na produção e nos circuitos de 

distribuição e retalho. 

De acordo com o problema exposto anteriormente, torna-se relevante encontrar 

uma solução para aumentar o tempo de vida das flores comestíveis frescas e assim 

impulsionar este mercado. Neste sentido, o presente estudo surgiu com o interesse de 

avaliar o impacto de tecnologias de conservação, como a liofilização e sua 

comparação com tecnologias de conservação tradicionais, como a desidratação por ar 

quente, a nível das qualidades sensoriais e físico-químicas de flores comestíveis, 

comparativamente com o produto fresco. Para isto vão ser estudadas características 

sensoriais, como a cor, tamanho da flor, aroma e sabor e características físico-

químicas, como o teor em água durante o armazenamento. 

Este estudo pretende ainda avaliar o consumo de flores comestíveis em 

Portugal. Nesse sentido foi realizado um inquérito a consumidores de várias faixas 

etárias e de diversas regiões do território nacional de modo a compreender o consumo 

e os fatores que influenciam os consumidores na decisão de compra e consumo deste 

produto alimentar. 

 

1.2. Objetivos 

 

A extensão do tempo de vida de prateleira das flores comestíveis apresenta 

uma grande oportunidade de expandir este nicho de mercado com a diminuição dos 

custos de transporte, de perdas e com a possibilidade de colocar no mercado produtos 

com características visuais e nutricionais similares a produtos frescos, que vão de 

encontro às novas exigências dos consumidores. Assim sendo, os objetivo gerais 

deste trabalho são: i) compreender as alterações que ocorrem nas flores comestíveis 

durante o processo de secagem por liofilização e por ar quente, bem como comparar 

os produtos obtidos com os frescos de modo a conseguir obter um produto com as 
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características sensoriais desejadas mas com uma vida de prateleira mais longa que o 

produto fresco; ii) compreender o consumo deste tipo de produtos em Portugal.  

Numa primeira fase, irá ser realizado um inquérito para compreender se o 

consumo de flores comestíveis está direto ou indiretamente relacionado com os 

fatores que influenciam a escolha diária de alimentos dos portugueses. 

Numa segunda fase será estudada a tecnologia de liofilização e será otimizada 

para o amor-perfeito-de-chifre (Viola cornuta). 

Numa terceira fase serão utilizados os parâmetros obtidos na segunda fase 

para se realizar a liofilização desta flor comestível, seguindo-se de uma avaliação das 

características sensoriais e físico-químicas do produto obtido por liofilização e 

comparar os resultados com os obtidos das flores frescas e das desidratadas por ar 

quente. 

 

Com isto foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Perceber o consumo de flores comestíveis em Portugal; 

 Avaliar se a procura de novos produtos, a preocupação com a saúde, o 

aroma e um estilo de vida saudável influenciam a atitude dos 

consumidores portugueses em relação ao consumo de flores comestíveis; 

 Avaliação das diferenças a nível das características sensoriais e físico-

químicas das flores de amor-perfeito-de-chifre quando submetidas a 

liofilização, secagem por ar quente e armazenamento a temperatura 

controlada. 

 Avaliação da cor, ganho de água e atividade da água ao longo do 

armazenamento após as flores terem sido submetidas ao processo de 

liofilização, secagem por ar quente e armazenamento a temperatura 

controlada. 

 Avaliação da qualidade visual das flores ao longo do armazenamento 

através do um registo fotográfico. 

 Comparação da qualidade das flores frescas, secas por liofilização e ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC, segundo os parâmetros acima descrito 

 Avaliação da qualidade das flores ao longo de um período de 

armazenamento de 10 dias a temperaturas de 5 e 20 ºC, segundo os 

mesmos parâmetros  

 Avaliação das alterações que ocorrem às flores secas, em todos os quatro 

métodos, num armazenamento de 10 dias à temperatura de 20 ºC   
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. História 

 

As flores comestíveis são uma parte integrante na alimentação humana desde 

a antiguidade (Kelley, et al., 2003; Lim, 2014), sendo usadas, tradicionalmente, na 

cozinha de várias culturas ancestrais, tais como a Romana, a Grega, a Vitoriana 

(Inglesa) e a do Médio Oriente, entre outras (Kaisoon, et al., 2012; Mlcek & Rop, 2011; 

Newman & O’Connor, 2013), Eram principalmente utilizadas como produtos medicinais 

com efeitos benéficos para a saúde humana, mais do que propriamente pelo seu valor 

nutricional e/ou sensorial (González-Barrio, et al., 2018). Os chineses incorporavam-

nas como ingredientes em várias receitas, desde, aproximadamente, o ano 3000 a.C. 

Na Roma Antiga, as flores de amor-perfeito e diversas variedades de rosas eram 

usadas em pratos como purés ou omeletes e as flores de lavanda em molhos 

(Cunningham, 2015). Algumas tribos nativas americanas, como a Zuni, eram 

conhecidas pelo consumo de flores comestíveis, nomeadamente de abóbora, que 

eram consumidas frescas, fritas ou secas (Murphy, s.d.). Na França medieval as flores 

de calêndula (Calendula officinalis) eram usadas em saladas e as flores de açafrão 

(Crocus sativus) eram usadas para a extração de corantes alimentares (Lara-Cortés, 

et al., 2013). Na Europa as flores de dente de leão (Taraxacum officinale) eram 

normalmente utilizadas na preparação de bebidas e saladas e as inflorescências de 

Sambucus nigra eram consumidas na Europa Central (Kopec, 2004). No México, as 

flores de dália também eram usadas em diferentes pratos, como por exemplo sopas 

(Lara-Cortés, et al., 2013). 

Apesar da antiga tradição do consumo de flores comestíveis, começou a 

verificar-se um declínio no interesse e procura destes alimentos até aos anos 80 do 

século XX (Kelley, et al., 2001b; Barash, 1993) A partir dessa altura observou-se um 

aumento da procura, especialmente nos países ocidentais, sendo esta popularidade 

evidente pelo aumento do número de livros de receitas, segmentos de televisão, 

artigos de revistas e websites dedicados ao tema (Kelley, et al., 2001b; Rusnak, 1999; 

Barash, 1993), assim como o aumento da investigação sobre o potencial nutritivo das 

flores comestíveis (Barash, 1993; Belsinger, 1991; McVicar, 1992; Melilo, 1994). 

Existem várias razões pelas quais o interesse em flores comestíveis tem vindo a 

aumentar, sendo que a globalização contribuiu não apenas para uma melhor 
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consciencialização dos consumidores, mas também para o retorno de estilos de vida 

anteriores, nos quais as flores comestíveis tiveram um papel importante (Rop, et al., 

2012). 

As flores comestíveis são uma forma de adicionar aos pratos novas cores, 

emoções, texturas e sensações (Navarro-González, et al., 2015; Pires, et al., 2017; 

Mlcek & Rop, 2011; Garzón, et al., 2015; Li, et al., 2014), sendo que atualmente 

deixaram de servir apenas como decoração para se tornarem um ingrediente ou 

acompanhamento em diferentes pratos ou bebidas (Barash, 1998a; Barash, 1998b; 

Garzón, et al., 2015; Kelley, et al., 2001; Kelley, et al., 2002; Koike, et al., 2015; Li, et 

al., 2014; Mlcek & Rop, 2011; Navarro-González, et al., 2015; Pires, et al., 2017). As 

pétalas de algumas flores são utilizadas na preparação de saladas, sobremesas e 

gelados, bem como na decoração de pratos, as flores de calêndula (Calendula 

officinalis), de açafrão (Crocus sativus), de violeta (Viola odorata) e de dente-de-leão 

(Taraxacum officinale) são usados em certas bebidas e saladas (Mlcek & Rop, 2011). 

A forma mais comum de serem consumidas é em fresco mas também é possível 

encontrá-las em diversos restaurantes secas, conservadas em açúcar (Mlcek & Rop, 

2011; Neugebauerova, 2009) ou em cubos de gelo para serem adicionadas a bebidas 

(Newman & O’Connor, 2013).  

As flores têm um rácio elevado de área superficial/volume o que as torna mais 

suscetíveis à abcissão das pétalas, descoloração, amolecimento e desidratação (Kou, 

et al., 2012). Por este motivo o tempo de prateleira das flores comestíveis é 

extremamente curto, que pode ser de um ou dois dias dependendo da espécie. Por 

isso, quando são vendidas em fresco as flores estão normalmente refrigeradas e 

armazenadas em pequenas embalagens de plástico, iguais àquelas usadas para 

pequenos frutos ou outros alimentos altamente perecíveis, que previnem a perda de 

água, protegem as flores contra danos mecânicos e que ajudam a estender o tempo 

de vida de prateleira (Landi, et al., 2015), mas que acaba por representar um custo 

elevado na cadeia de comercialização (Kelley, et al., 2003). Existem atributos que 

podem influenciar o sucesso de venda das embalagens de flores comestíveis, entre 

estes encontram-se a cor, espécies escolhidas, preço, tamanho ou design da 

embalagem (Kelley, et al., 2002; Newman & O’Connor, 2013).  

Está descrito na literatura que, em relação às embalagens de flores 

comestíveis, os atributos mais valorizados são a composição da mesma, seguindo-se 

o preço e tamanho. Relativamente a estas características, Kelley et al, em 2001, 



FCUP| 6 
Avaliação da qualidade de flores comestíveis 
frescas e liofilizadas e estudo sobre consumo de 
flores comestíveis em Portugal 

do Porto – Projeto de Execução 

 

mostrou que os consumidores preferem embalagens com 227 gramas, com um preço 

de 2,99$ que incluam as cores amarelo, azul e cor-de-laranja da variedade de amores-

perfeitos testada (Viola x wittrockiana), seguindo-se da combinação de 454 gramas, 

com as três cores de amor-perfeito e preço de 4,98$. As embalagens que continham 

as combinações de cor amarelo, azul e cor-de-laranja é a mais valiosa do que outras 

combinações de duas cores ou até que embalagens com cor única.  

Além disso, as flores comestíveis são também uma fonte de compostos 

bioativos, como se tem vindo a verificar nas investigações realizadas a este produto 

alimentar (Cunningham, 2015; Mlcek & Rop, 2011). Hoje em dia muitos estudos 

revelaram a composição química de flores silvestres e ornamentais e mostram a 

importância dos compostos bioativos e nutricionais incluindo os carotenos, ácidos 

gordos, flavonoides, ácidos fenólicos, hidratos de carbono e aminoácidos presentes 

nas flores (Cavaiuolo, et al., 2013; Lim, 2014; Koike, et al., 2015) 

Atualmente representam um nicho de mercado, ainda pouco explorado em 

Portugal, apesar de serem produtos que respondem às novas exigências dos 

consumidores, que preferem cada vez mais alimentos minimamente ou não 

processados, nos quais o uso de pesticidas foi reduzido ou inexistente, mas que 

tenham propriedades nutricionais benéficas para a saúde humana, como a presença 

de antioxidantes (Mlcek & Rop, 2011; Yaldagard, et al., 2008). 

As flores comestíveis estão associadas ao conceito de neofobia, ou seja, a 

relutância em experimentar novos alimentos, criando-se uma desconfiança inata nos 

consumidores. Apesar disto é possível percecionar que estes alimentos “exóticos” 

conseguem despertar curiosidade nos consumidores e este facto, aliado às evidências 

dos benefícios nutricionais que este tipo de alimentos podem trazer à saúde humana e 

ao facto de serem produzidas sem o recurso a fitofármacos, leva a que o interesse nas 

flores comestíveis esteja a crescer, já sendo vistas como uma tendência clara (Dovey, 

2008). 

 Embora muitas flores sejam consideradas seguras para o consumo existem 

algumas que são tóxicas para o ser humano e por isso a sua correta identificação é 

essencial. É importante levar em consideração a contaminação a que estas estão 

expostas, como a contaminação ambiental (por pesticidas, metais pesados, 

hidrocarbonetos, etc.), por agentes vivos ou por doenças (Maiga, et al., 2005). As 

flores ornamentais produzidas em floristas, viveiristas ou centros de jardinagem, pelo 

facto de terem sido produzidas com o recurso a fertilizantes e pesticidas inadequados 
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para o uso alimentar, não devem ser usadas como ingrediente ou guarnição em 

nenhum prato destinado ao consumo, por poderem induzir reações alérgicas ou outros 

problemas de saúde (Cunningham, 2015), sendo que as substâncias químicas nocivas 

incluem os alcaloides, glicosídeos, resinas, taninos, álcoois, fitotoxinas, nitritos, 

substâncias fotossensibilizantes e oxalatos de cálcio (Córdoba, et al., 2006). Algumas 

flores silvestres também podem representar um risco para a saúde humana, pois 

algumas delas são venenosas pela presença de compostos químicos tóxicos (Lara-

Cortés, et al., 2013; Mlcek & Rop, 2011), podendo causar alergias cutâneas, 

dermatites ou lesões cutâneas (Lara-Cortés, et al., 2013). Também as flores saudáveis 

e limpas podem induzir reações alérgicas em pessoas sensíveis a componentes não 

identificados. Por exemplo, as reações alérgicas causadas por flores de crisântemo 

são manifestadas com erupções cutâneas e eczemas (Osimitz, et al., 2006). 

As flores comestíveis mais populares incluem o crisântemo, a hortelã, a 

capuchinha, o amor-perfeito, a rosa, entre outras. Existem na realidade dezenas de 

espécies que produzem flores comestíveis, contudo até ao momento não existem 

listas oficiais de flores comestíveis e não comestíveis emitidas por qualquer organismo 

internacional, incluindo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), Organização Mundial da Saúde (OMS) ou Autoridade Europeia 

para a Segurança dos Alimentos (EFSA) (Fernandes, et al., 2017). 
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2.2. Produção Primária 

 

As flores comestíveis, como têm de ser cultivada sem o uso de pesticidas ou 

com uso limitado, até pelo facto de não haver uma lista de fitofármacos homologados 

para a produção de flores comestíveis (Kosztolnyik, 1996), podem ser cultivadas com 

recurso a métodos de certificação biológicos, o que ajuda a expandir este nicho de 

mercado devido à crescente procura de produtos biológicos. 

Com isto, o uso de métodos preventivos para o controlo de pragas é essencial 

para se obter produtos com uma elevada segurança alimentar, visto que as flores 

comestíveis não podem ser colocadas no mercado com a presença de insetos ou 

doenças, visto que os consumidores apenas aceitariam flores com um dano causado 

por insetos no máximo de 10% (Kelley, et al., 2001).  

Existem vários critérios quando se escolhe uma determinada espécie de flor 

comestível para se produzir e que vão desde a fase de produção até colocar no 

mercado um produto que vá de encontro com as preferências dos consumidores. 

Entre estes critérios estão a resistência a danos mecânicos, pragas e doenças, o 

tempo de vida de prateleira, capacidade da espécie ser cultivada em grandes áreas, o 

seu rendimento, entre outros (Neugebauerova, 2009). 

Não se devem colher flores que tenham crescido ao longo de estrada, que 

sejam vendidas em florista, viveiros ou hortos, devido à presença de contaminantes 

químicos, como os pesticidas. Também devem evitar-se recolher as flores fechadas 

pois podem contar um sabor amargo e desagradável. Assim sendo, as flores que se 

destinam à alimentação humana deverão de ser colhidas quando estiverem 

completamente abertas e ao início do dia, pois é quando elas têm um pico na 

intensidade de sabor (Newman & O’Connor, 2013).  

As flores comestíveis são muito delicadas e muito suscetíveis a contaminações 

microbianas. Por esta razão é importante colocar as flores em sacos ou embalagens 

perfuradas, de plástico, imediatamente após a colheita, para prevenir condensações à 

superfície, evitar contaminações e emurchimento (Mleck and Rop 2011). 

Para o seu consumo deve remover-se os caules, antenas e estiletes, pois 

podem ser amargos (Newman & O’Connor, 2013). 
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2.3. Mercado 

 

O mercado de flores comestíveis, apesar de pequeno, é similar ao das ervas 

aromáticas. Para promover a sua comercialização, os retalhistas podem informar os 

consumidores sobre o uso das flores comestíveis e a sua aptidão para melhorar os 

pratos (Rusnak, 1999). Assim um marketing de sucesso e publicidade adequada 

podem ser utilizados para as flores comestíveis, semelhantes àquelas utilizadas para 

as ervas aromáticas, visto que, segundo Rusnak (1999) os consumidores que utilizam 

as ervas aromáticas na sua alimentação também são propícios à utilização de flores 

comestíveis. 

 

Em Portugal, assim como no resto do mundo, as flores comestíveis secas já se 

encontram à venda há vários anos para o consumo em infusões, sendo que as 

embalagens podem conter apenar uma espécie ou várias, podendo até estar em 

conjunto com ervas aromáticas. Apesar das flores comestíveis desidratadas já 

estarem disponíveis há bastante tempo no mercado nacional e internacional, as flores 

comestíveis frescas são maioritariamente comercializadas em restaurantes de luxo ou 

lojas gourmet, não sendo encontradas tão vulgarmente na maioria dos 

supermercados, hipermercados e mercearias. 

Algumas flores são atualmente consumidas, mas sem que os consumidores se 

apercebam, como é o caso da couve-flor e brócolos (Fernandes, et al., 2016). 

 

Segundo o EUROSTAT, nos Estados Unidos, a importação de flores aumentou 

em quantidade e valor económico, em 2014, num total de 414,580 toneladas, 

correspondendo a 1,59 mil milhões (Altmann, 2015). Contudo, a informação do setor 

de floricultura está relacionada a flores de corte e flores ornamentais, sem nenhum 

detalhe sobre as flores comestíveis. Apesar de não haver estatísticas oficiais sobre o 

consumo de flores comestíveis, é evidente que estas se têm tornado cada vez mais 

populares devido ao aumento do número de livros de receitas, artigos destas e 

websites com o tema, assim como um aumento das investigações sobre o seu 

potencial nutritivo, como já foi referido anteriormente (Kelley, et al., 2003). 

Em floricultura, assim como em horticultura, a qualidade é essencial para a 

satisfação dos clientes. Verifica-se que os consumidores procuram mais variedade 
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com melhor qualidade e com um maior tempo de vida, sendo que estão dispostos a 

pagar mais por um produto com maior qualidade (Shaw, 1998). Com o aumento e 

oferta de produtos biológicos, como é o caso das flores comestíveis, e apesar da 

qualidade destes produtos ter vindo a aumentar, os produtos biológicos precisam de 

continuar a exceder as expectativas dos consumidores de modo a conseguirem 

competir com os alimentos produzidos de modo convencional. Isto porque a perceção 

de qualidade pelo consumidor leva a que se crie lealdade e compra repetitiva de um 

produto (Foodservice, 1999), daí ser fundamental os produtores e restaurantes 

esforçarem-se por manter ou melhorar a qualidade (Rusnak, 1999). 
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2.4. Regulamentação para as flores comestíveis 

 

Embora a floricultura não seja uma atividade nova, há pouca regulação quanto 

à produção e consumo de flores com fins alimentares (Lara-Cortés, et al., 2013). Em 

1997, a UE estabeleceu um registro de alimentos tradicionais, que podem ser 

vendidos sem procedimentos especiais, uma vez que sua segurança para a saúde é 

garantida pela tradição, mas infelizmente as flores comestíveis não constam neste 

grupo (Lara-Cortés, et al., 2013). A UE oferece duas alternativas para regularizar 

esses produtos: a primeira é obter um novo certificado que mostre que o consumo de 

flores comestíveis não tem efeitos prejudiciais na saúde do consumidor, sendo este 

um processo caro e demorado (Lara-Cortés, et al., 2013) mas que com a nova 

regulamentação se espera que seja mais expedito; ou pela demonstração de que as 

flores são um alimento que era consumidor tradicionalmente, antes da entrada em 

vigor do regulamento europeu 258/1997 (Torrado D., 2010). 

Além disso, ainda não existem requisitos legais para o marketing, nem existem 

métodos estabelecidos de como se deve armazenar as flores comestíveis, ao contrário 

do que acontece com outros produtos frescos (Kelley, et al., 2002). No entanto, surtos 

de doenças transmitidas por alimentos que envolvem flores comestíveis já foram 

relatados no Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações (RASFF), os 

principais problemas estão associados à presença de compostos químicos não 

autorizados e/ou agentes patogénicos, como Salmonella spp. (Fernandes, et al., 

2017). 
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2.5. Composição nutricional e características 

sensoriais e físico-químicas 

 2.5.1. Composição nutricional 

 

Apesar das flores comestíveis já serem consumidas em algumas culturas 

ancestrais (Melilo, 1994), apenas recentemente foi aprofundada a investigação sobre o 

seu valor nutricional (Mlcek & Rop, 2011). Vários estudos revelaram a composição 

nutricional de várias flores selvagens, mostrando a importância de compostos 

bioativos e nutricionais na saúde humana (Cavaiuolo, et al., 2013; Kaisoon, et al., 

2012; Koike, et al., 2015; Lim, 2014).  

De um modo geral as flores têm uma composição química semelhante aos 

outros alimentos vegetais, caraterizando-se por ter um alto teor em água, baixo teor 

em proteínas, gorduras, hidratos de carbono e minerais, mas são ricas em vários 

compostos fenólicos, como os flavonoides, antocianinas, ácidos fenólicos e óleos 

essenciais. (Lara-Cortés, et al., 2013; Kaisoon, et al., 2012; Navarro-González, et al., 

2015; Pires, et al., 2017; Rop, et al., 2012; Sánchez-Machado, et al., 2010; Youwei, et 

al., 2008). Os hidratos de carbono das flores são maioritariamente constituídos por 

açúcares simples, como a frutose, a glucose e a sacarose (Miguel, et al., 2016) e os 

ácidos gordos insaturados são mais predominantes que os ácidos gordos saturados, 

principalmente devido à constituição em ácido linoleico (Pires, et al., 2017).  

De todos os tecidos vegetais, as pétalas das flores são as que têm um teor em 

flavonoides mais elevado, incluindo antocianinas, que são uma fonte natural de 

antioxidantes. O conteúdo em vitaminas de amor-perfeito é maior, em massa seco, do 

que das laranjas, tendo também uma maior concentração de β-carotenos (Kosztolnyik, 

1996). Apesar disso, e pelo facto das flores terem mais de 70-95% de água 

(Fernandes, et al., 2017), o valor nutricional não é relevante para a dieta, ou seja, 

apesar de terem teores em vitaminas e outros compostos superiores aos de algumas 

frutas, podem não se mostrar muito significativo na dieta porque é preciso ingerir uma 

grande quantidade. Isto também contribui para que estas não tenham praticamente 

valor energético (Evans, 1993), uma vantagem para consumidores que se preocupam 

com o controlo de massa. 
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As plantas produzem diversos compostos orgânicos podem ser divididos em 

metabolitos primários e secundários. Os primários, são essenciais para a 

sobrevivência, crescimento e reprodução da planta da planta, como os aminoácidos, 

nucleotídeos, açúcares, entre outros, enquanto os secundários, apesar de não terem 

função direta com o crescimento e desenvolvimento das plantas, podem ser 

importantes de um ponto de vista de vantagem competitiva entre espécies. Estes 

últimos podem ser específicos de cada espécie, ao contrário dos primeiros que são 

encontrados em todas as plantas do reino vegetal.  

Os metabolitos secundários podem ser divididos em três grupos químicos: 

terpenos, compostos fenólicos e compostos azotados. A maioria dos compostos 

fenólicos, onde estão inseridas as antocianinas, têm funções importantes pois agem 

como compostos de defesa contra insetos e doenças e também são os responsáveis 

pelo sabor, odor e cor de diversos alimentos vegetais que ingerimos diariamente (Taiz 

& Zeiger, 2006). 

As antocianinas estão envolvidas na atração de polinizadores pois são 

responsáveis pelas cores vivas das flores e podem variar entre o vermelho e o azul 

dependendo do pH (Ekici, 2001; Fossen & Andersen, 2003; Grotewold, 2006; LONGO, 

2006). Além disso, estão também relacionadas com defesas contra agressões, como 

insetos ou fungos e proteção contra condições climáticas desfavoráveis.  

O teor em antocianinas está diretamente relacionado com a capacidade 

antioxidante (Li, et al., 2012; Mato, et al., 2000; Rahman, et al., 2018), e por isso 

considera-se que as antocianinas têm um papel importante na prevenção e combate 

de doenças cardiovasculares e de diabetes e que têm capacidade anticancerígena, 

anti-mutagénica e anti-inflamatória e são responsáveis pela luta contra o stress 

oxidativo relacionado com doenças crónicas (Castañeda-Ovando, et al., 2009; 

Wongwattanasathien, et al., 2010). Sabe-se ainda que estas estão presentes em maior 

quantidade nas flores comestíveis comparativamente com frutas e legumes, por 

exemplo, o poder antioxidante médio ronda os 0,02-2,44 mmol FeSO4 100g-1 nos 

vegetais, 1,6-21,0 mmol FeSO4 100g-1 nas frutas e 3,6-70,4 mmol FeSO4 100g-1 nas 

flores, excetuando a borragem que tem valor de apenas 0,5 mmol FeSO4 100g-1 

(Kaisoon, et al., 2012; Vukics, et al., 2008; Benvenuti, et al., 2016). 

No nosso organismo existe, de forma natural, a formação de radicais livres de 

oxigénio como consequência da respiração e produção de energia. Um radical livre é 

um átomo ou molécula que contém um ou mais eletrões desemparelhados que são 
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produzidos no metabolismo celular normal e/ou patológico (Gutteridge & Mitchell, 

1999; Gutteridge & B., 2000), apresentado, desta forma, uma forte reatividade com a 

maioria das espécies químicas. Estes, em pequenas quantidades, são benéficos, 

contudo, quando a produção de derivados de oxigénio é descontrolada, como o radical 

superóxido, peróxido de hidrogénio, radical hidroxila e óxido nítrico, passam a ser 

prejudiciais para o corpo humano, dado que podem, potencialmente, iniciar processos 

degenerativos, mas podem ser neutralizados pela ação dos antioxidantes (Bokov, et 

al., 2004; Richu, et al., 2010). As espécies reativas de oxigénio causam danos 

oxidativos em lípidos, proteínas e ácidos nucleicos que podem desencadear várias 

doenças em seres humanos (Madhavi, et al., 1996), além disso podem causar danos 

permanentes no material genético sendo que conseguem desencadear processos de 

mutagénese (Valko, et al., 2009) 

 

2.5.2. Características sensoriais e físico-químicas 

  

O consumo de flores comestíveis envolve mais que os sentidos de odor, sabor 

e textura, envolvendo também cor, aparência e estimulação dos sentidos visuais no 

geral (Little, 1980). Segundo Little (1980) primeiro “comemos com os olhos e só depois 

com a boca”, e, nesse sentido, a comida deve ser visualmente atraente, até porque os 

consumidores são mais propícios a rejeitar comida com base na aparência, mesmo 

que essa seja agradável. Assim se as flores não forem atraentes pode reduzir o 

aspeto visual de uma refeição e convencer um cliente a não consumir (Kelley, et al., 

2001). 

Existem vários estudos que mostram que a cor é o fator que mais contribui 

para a compra de um bem alimentar (Kelley, et al., 2001), e segundo Mlcek e Rop 

(2011), para as flores comestíveis os critérios principais para a avaliação da qualidade 

são as suas características sensoriais, ou seja, o tamanho, a forma, a cor, o aroma e o 

sabor, uma vez que o seu uso gastronómico depende dessas características. (Kelley, 

et al., 2001b; Kelley, et al., 2002; Benvenuti, et al., 2016).  

Sendo a cor o fator mais importante para a compra de bens alimentares, esta 

afeta diretamente as vendas, sendo que é importante identificar quais são as 

características mais apelativas para os consumidores, uma vez que estas estimulam 

diferentes reações, acrescentando ou removendo valor na decisão de comprar de uma 
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determinada flor comestível, ou um conjunto das mesmas. Por exemplo, a cor 

vermelha, segundo Tufts University Health & Nutrition Letter (1999), é capaz de 

estimular o apetite, pois faz com que a “glândula pituitária envie sinais que aumentam 

a frequência cardíaca e a pressão sanguínea e fazem com que os músculos se tornem 

tensos, ou seja, provoca alterações fisiológicas nos consumidores que melhoram a 

sua atitude em relação à compra de flores comestíveis. Já a cor amarela, segundo 

Robertson and Chatfield (1982), faz com o processamento cerebral seja mais rápido e 

confere ao consumidor uma sensação de felicidade, levando a uma melhor atitude em 

relação à sua compra, enquanto que, o cor-de-laranja não está associada a luxo e 

saúde, o que desvaloriza as embalagens que contenham flores desta cor (Tufts 

University Health & Nutrition, 1999). Além disso, a cor consegue invocar um sabor 

específico na mente dos consumidores, podendo afetar a qualidade, intensidade e 

perceção da doçura. Segundo Alley & Alley (1998), a cor vermelha está normalmente 

associada ao morango, sendo que quando o consumidor experimenta um alimento 

desconhecido com esta cor, como as flores comestíveis, leva a que espere que este 

tenha um componente doce; os alimentos amarelos e os verdes estão associados com 

a amargura e os frutos não maduros, assim como o azul está associado com o doce e 

o açucarado. Assim sendo, é possível que o consumidor rejeite uma embalagem de 

flores comestíveis que contenha cores pouco habituais em produtos alimentares.  

 

É difícil identificar os valores nutricionais e características sensoriais ideais 

quando se quer prever quais as espécies de flores comestíveis mais promissoras num 

novo mercado (Benvenuti, et al., 2016). Isto porque as características sensoriais são 

subjetivas e muito suscetíveis a mudanças, variando de consumidor para consumidor, 

da sua área geográfica e da forma como elas são confecionadas e preparadas 

(Benvenuti, et al., 2016). Poucos estudos foram realizados sobre esta matéria, mas já 

existem alguns que indicam a preferência por embalagens com apenas uma espécie 

ou cor (Kelley, et al., 2001b).  

 

Segundo Robertson & Chatfield (1982) a composição de um bouquet influencia 

a decisão de compra dos consumidores, sendo posteriormente demostrado por Kelley 

et al (2001c), onde é referido que os consumidores preferem embalagens com uma 

mistura de cores comparativamente a embalagem com apenas uma cor, e que a 

combinação de azul, cor-de-laranja e amarelo é a combinação mais valiosa em 
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detrimento de outras, no caso das flores de amor-perfeito. Afirmando ainda que a 

composição da embalagem, em relação à mistura de cores, é um fator que influencia 

tanto a decisão de compra como a qualidade das flores.  

 

Kelley et al (2002) mostraram que os consumidores que participaram no estudo 

preferem embalagens de flores comestíveis com uma ou mais cores de capuchinha ou 

embalagens com capuchinha misturada com amor-perfeito ou borragem. Embalagens 

com flores de cor roxa escura (amor-perfeito) ou azul (borragem), ou com a 

combinação de ambas as cores não foram atrativas para os consumidores. 

Outro estudo foi realizado por Kelley et al (2001b) para perceber a opinião dos 

consumidores, segundo a aparência visual, interesse em provar, fragrância e sabor, de 

três espécies de flores comestíveis: amor-perfeito, capuchinha e borragem (Tabela 1). 

Foi demonstrado que apesar de a maior parte dos consumidores, 74% dos inquiridos, 

consideram que o aspeto visual das três espécies era apelativo e que tinham vontade 

em prová-las segundo o seu aspeto, não apreciaram a fragrância do mesmo modo, 

sendo que apenas 8% dos consumidores julgaram a fragrância da borragem 

agradável, 55% para as flores de capuchinha e 65% para as de amor-perfeito. Quanto 

ao sabor, todas as espécies pontuaram pelo menos 67%, sendo que as mais 

apreciadas foram as capuchinhas por 80% dos consumidores e a menos foi a 

borragem (Kelley, et al., 2001b). Neste mesmo estudo, estes parâmetros também 

foram avaliados segundo a aceitabilidade dos consumidores, numa escala de 1 a 7 

onde o 1, 2 e 3 corresponde a não aceite, o 4 a neutro e o 5, 6 e 7 para aceitável, 

segundo o rendimento, estado civil, idade, sexo, habilitações literárias e número de 

pessoas no agregado familiar. Foi demonstrado que, para o amor-perfeito não houve 

praticamente diferenças significativas a nível de nenhum parâmetro. A única diferença 

observada nesta espécie foi relativamente à idade, onde as pessoas com mais de 43 

anos classificaram o gosto como apelativo enquanto as pessoas com menos de 42 o 

classificaram como neutro. 

Para as capuchinhas e para a borragem os valores obtidos foram mais 

díspares. No caso da borragem o interesse em provar foi mais aceitável nos 

consumidores com um maior rendimento anual, casados e com mais de 43 anos, e a 

fragrância em consumidores com um rendimento anual elevado, do sexo feminino e 

com um agregado familiar pequeno. No caso da capuchinha a aparência visual teve 

melhores valores em consumidores do sexo feminino e casados, o “interesse em 
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provar” teve valores mais elevados nos consumidores com maior rendimento, casados 

e com menos de 42 anos e na componente da fragrância os consumidores com 

rendimento mais elevado, casados, com idade inferior a 42 anos, do sexo feminino e 

com um agregado familiar pequeno mostraram níveis de aceitação superiores e 

quanto ao sabor os valores foram mais elevados nos consumidores com um maior 

rendimento, casados e com menos de 42 anos. 

Assim, os consumidores dos Estados Unidos com um nível de habilitações 

superior, do sexo feminino, com agregados familiares maiores, e com um rendimento 

anual mais elevado eram mais prováveis de comprar e usar flores comestíveis. 

 

Tabela 1 - Classificação da aceitabilidade dos consumidores das flores de amor-perfeito, capuchinha e borragem 
segundo o seu aspeto, fragrância e sabor;. Adaptado de de Kelley, Behe, Biernbaum & Poff (2001b). 

 

* Estão assinaladas a azul as diferenças a nível da aceitabilidade dos consumidores, segundo a escala 

anteriormente apresentada 

 

Neste estudo, Kelley et al (2001b) analisaram também a preferência dos chefes 

em relação às flores de amor-perfeito, borragem e capuchinhas, relativamente a três 

atributos: aspeto visual, aroma e sabor, e compararam-nas com as preferências dos 
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consumidores. Em relação ao amor-perfeito, consumidores e chefes têm uma 

perceção similar relativamente à fragrância e aspeto visual, mas tal não se verifica a 

nível do sabor visto que o primeiro grupo o achou mais agradável e, 

consequentemente, seria mais provável de comprar e usar as flores de amor-perfeito 

do que o segundo grupo. De um modo similar, os consumidores gostaram mais de 

borragem que os chefes, exceto na fragrância. Em contraste, as capuchinhas 

receberam, pelos chefes, avaliações mais altas nos três atributos. Assim ficou provado 

que a decisão de compra e prova das flores comestíveis pode ser diferente em ambos 

os grupos de participantes. 

Kelley et al (2001b) também estudaram as preferências dos consumidores e 

chefes relativamente à forma de consumir flores comestíveis, ou seja, como 

acompanhamento, saladas ou como ingrediente em pratos, e também da maneira 

como preferiam que elas fossem obtidas, ou seja, de produção biológica ou cultivadas 

pelos próprios. Neste estudo verificou-se que 82% dos consumidores inquiridos 

consumiriam flores comestíveis como acompanhamento, 72% em saladas e 56% 

como ingrediente num prato. Sobre o modo como foram obtidas, os consumidores 

americanos, com menos de 50 anos, com o ensino superior e com pelo menos dois 

adultos no agregado familiar iriam com maior frequência cultivar as suas próprias 

flores comestíveis. Já os consumidores mais velhos, com mais de 50 anos, do sexo 

feminino, sem habilitações universitárias e com pelo menos uma criança no agregado 

familiar iriam com maior frequência comprar flores cultivadas de modo biológico. 

Concluindo, a aceitabilidade de flores comestíveis depende de vários fatores, 

como por exemplo, o gruo social (chefes vs. consumidores), a espécie utilizada e suas 

características (sabor, textura e aparência), as características dos consumidores 

(educação, sexo, rendimento anual) e a composição da embalagem (composição, 

tamanho e preço).  

 

Ainda assim existem poucos estudos que comprovem estes resultados, de 

modo que torna difícil afirmar com certeza quais seriam os consumidores-alvo para 

este novo segmento de mercado. 

Além disto, e como já foi referido anteriormente, a cor também é um possível 

indicador do teor de antocianinas presentes num alimento, sendo que as cores 

vermelhas e azúis estão associadas a teores de antocianinas mais altos, enquanto 

que as flores de cor branca são as que costumam apresentam valores mais baixos. 
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(Benvenuti, et al., 2016) 

A Tabela 2 mostra que a cor influencia não só o teor em antocianinas como o 

poder antioxidante de uma determinada flor comestível, sendo que estes valores se 

são mais altos nas flores de cor vermelha, azul ou cor-de-rosa, excetuando as flores 

de borragem que, apesar de terem cor azul, apresentam os valores mais baixos. 

Também é possível verificar que as flores brancas são as que estão mais associadas 

com teores em antocianinas mais baixos. 

Também é possível observar que as flores de cor vermelha apresentam um 

poder antioxidante superior às outras. Apesar disso, existem espécies em que um 

conteúdo em antocianinas altos não está diretamente relacionado com um poder 

antioxidante elevado, este desequilíbrio pode indicar a presença de antioxidantes que 

provêm de outros fitoquímicos que não as antocianinas, como é o caso das flores de 

T. erecta. Na espécie V. vittrockiana a variedade de flores azuis apresentava um poder 

antioxidante mais baixo do que a variedade de flores vermelhas, apesar dos 

semelhantes teores em antocianinas. Isto indica a presença de antioxidantes que não 

têm natureza nas antocianinas, provavelmente de carotenos, visto que, segundo 

Gamsjaeger, et al. (2011), os cultivares de flor de cor vermelha são mais ricos neste 

composto. 
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Tabela 2 – Atividade antioxidante (mmol FeSO4 100g
-1
 FW) e teor em antocianinas (mg cyn-3-glu ep. 100 g

-1
 

FW) de flores comestíveis; Adaptado de de Benvenuti, Bortolotti & Maggini (2016) 

Espécie Cor Atividade 

Antioxidante (mmol 

FeSO4 100 g
-1

 FW) 

Conteúdo de 

Antocianinas Mg cyn-

3-glueq. 100 g
-1

 FW) 

Ageratum houstonianum Azul 27,85 ± 3,3 2,99 ± 0,2 

Antirrhinum majus Vermelho 21,18 ± 2,6 7,37  ± 0,5 

 Cor-de-Rosa 9,85 ± 1,1 9,73 ± 0,5 

 Branco 4,71 ± 0,61 0,70 ± 0,11 

Begonia semperflorens Vermelho 13,24 ± 1,7 5,09 ± 0,4 

Borago officinalis Azul 0,55 ± 0,1 1,43 ±0,1 

Calendula officinalis Cor-de-Laranja 3,68 ± 0,3 0,47 ± 0,1 

Dianthus x barbatus Vermelho 38,67 ± 3,0 13,35 ± 1,2 

 Cor-de-Rosa 29,12 ± 2,3 10,61 ± 1,0 

 Branco 4,36 ± 0,8 0,73 ± 0,1 

Fuchsia hybrid Vermelho 47,52 ± 3,2 7,58 ± 0,6 

Pelargonium peltatum Vermelho 34,78 ± 2,9 12,52 ± 1,1 

Petunia x hybrida Vermelho 10,22 ± 0,8 14,44 ± 1,2 

 Cor-de-Rosa 9,45 ± 0,6 12,85 ± 1,1 

 Branco 5,40 ± 1,3 2,5 ± 1,1 

Tagetes erecta Cor-de-Laranja 70,42 ± 4,1 0,75 ± 0,1 

Topaeolum majus Cor-de-Laranja 10,05 ± 0,8 8,27 ± 0,7 

Viola x wittrockiana Vermelho 36,55 ± 3,0 12,4 ± 1,1 

 Azul 29,12 ± 2,1 13,6 ± 1,2 

 Amarelo 3,31 ± 0,3 2,93 ± 0,2 

 Branco 0,82 ± 0,1 0.35 ± 0,1 

* Estão assinaladas com o retângulo vermelho as flores com cor vermelha e com retângulos azuis as flores 

de cor azul 

 

Todos os alimentos contêm água, sendo esta um dos componentes mais 

importantes nos alimentos, pois pode influenciar a qualidade e especialmente o tempo 

de vida dos produtos alimentares. Apesar de o teor em água ser importante para a 

qualidade dos alimentos, torna-se mais significativo falar em atividade da água (aw) 

(Barbosa-Cánovas, et al., 2007). A atividade da água é referente à água biodisponivel, 

ou seja, livre, que normalmente inclui a água de hidratação, agua em 

aprovisionamentos microcapilares e macrocapilares e água absorvida numa superfície 

sólida, e é normalmente usada para verificar a segurança alimentar (Rockland & 

Stewart, 1978). 

O conceito de atividade da água tem mais de 50 anos e foi criado por William 
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James Scott em 1953, que mostrou que os microrganismos têm um limite de atividade 

da água para crescerem. Atualmente, é aceite que a atividade da água é o parâmetro 

mais importante, a seguir à temperatura, para a preservação dos alimentos (Rockland 

& Stewart, 1978). Esta tem efeito nos microrganismos, assim como nas reações 

químicas e enzimáticas e nas propriedades físicas dos alimentos. (Rockland & 

Stewart, 1978).  

A atividade da água afeta a textura dos alimentos, visto que aqueles com altos 

teores de atividade da água têm uma textura descrita como húmida, sumarenta e 

mole, enquanto os alimentos com uma atividade da água baixa ficam duros, secos, 

crocante. Ou seja, a textura física dos alimentos é normalmente alterada devido a 

mudanças de atividade da água, sendo por ganho ou perda de água. (Barbosa-

Cánovas, et al., 2007).  

A atividade da água também potencializa o acastanhamento não enzimático, 

oxidação lipídica, degradação de vitaminas e outras reações degradativas. (Barbosa-

Cánovas, et al., 2007). Um decréscimo na atividade da água leva a um abrandamento 

de todas estas reações de deterioração e, até certo nível, todas as reações são 

inibidas quase por completo, exceto a oxidação lipídica, que é fortemente favorecida 

pelo decréscimo da atividade da água (Figura 1). (Rockland & Stewart, 1978).  

 

   

Figura 1- Evolução das reações de detioração em função da atividade da água (a temperatura ambiente); 

Adaptado de Rockland & Stewart (1978) 

 

Valores de atividade da água abaixo dos 0,6-0,85, os organismos 

predominantes de deterioração dos alimentos são as leveduras e bolores (Figura 2), 
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alguns dos quais podem crescer em atividades da água pouco acima dos 0,6, apesar 

de devagar, sendo que isto também foi verificado por Yan et al (2008). 

Apesar disso, os alimentos secos são normalmente armazenados com valores 

de atividade da água abaixo dos 0,3, onde as alterações químicas, enzimáticas e 

físicas que podem afetar a qualidade são mínimas (Russell & Gould, 2003) 

 

 

 

Figura 2 - Limites de atividade da água para crescimento microbiano. Adaptado de Russell & Gould (2003). 
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2.6. Espécies mais comuns de flores comestíveis 

 

Como já foi referido, não existe nenhuma lista oficial de flores comestíveis e 

não comestíveis emitidas por qualquer organismo internacional, incluindo a 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Organização 

Mundial da Saúde (OMS) ou Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 

(EFSA) (Fernandes, et al., 2017). Sendo assim, o número de espécies que produzem 

flores comestíveis variam de autor para autor. Segundo Lim (2014) existem mais de 80 

espécies de cerca de 32 famílias que são classificadas como flores comestíveis, 

segundo Brash (1993) as flores comestíveis provêm de 55 géneros conhecidos e, de 

acordo com Lu et al (2016), as flores comestíveis são obtidas de 97 famílias, 100 

géneros e 180 espécies em todo o mundo (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Espécies com produção de flores comestíveis 

Nome Científico Nome Comum Cor da Flor Floração Sabor Referência 

Abelmoschus 

aesculentus 
Quiabeiro Amarelo, Vermelho Meio de Julho - Agosto 

Suave, doce e levemente 

mucilaginosa 
Newman & O’Connor (2013) 

Agastache foeniculum Hissopo-anisado Lavanda Julho até às geadas Anis forte, doce, alcaçuz Newman & O’Connor (2013) 

Alcea rosea Malva-rosa Várias Julho até às geadas 
Suave, ligeiramente 

amargo 
Newman & O’Connor (2013) 

Allium schoenoprasum Cebolinho Lavanda, vermelho a roxo Agosto até às geadas Cebola, Forte Newman & O’Connor (2013) 

Allium tuberosum Cebolinho chinês Branco Amarelo até às geadas Cebola, Forte Newman & O’Connor (2013) 

Anethum graveolens Endro Amarelo Julho até às geadas Mais forte que as folhas Newman & O’Connor (2013) 

Anthemis nobilis Camomila-romana 
Pétalas brancas e centro 

amarelo 

Fim de Junho até às 

geadas 
Maça doce Newman & O’Connor (2013) 

Anthriscus cerefolium Cerefólio Branco Maio a Junho 
Como salsa, toque de 

frutas cítricas, estragão 
Newman & O’Connor (2013) 

Antirrhinum majus Boca-de-leão Amarelo 
 

Amarga Rop et al (2012) 

Begonia boliviensis 
 

Laranja avermelhado e 

violeta  
Sabor a limão Rop et al (2012) 

Begonia x tuberhybrida Begónia Depende da variedade Julho a Agosto Ligeiramente a limão Newman & O’Connor (2013) 
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Bellis perennis Margarida Branco a roxo Abril a Setembro Leve a amargo Newman & O’Connor (2013) 

Borago officinalis Borragem Azul, roxo Junho e Julho Pepino Newman & O’Connor (2013) 

Brassica spp. Couve Amarela Junho a Agosto Brócolos Newman & O’Connor (2013) 

Calendula officinalis Calêndula Amarelo, dourado/laranja Junho a Agosto Apimentado Newman & O’Connor (2013) 

Carthamus tinctorius Açafrão-bastardo 
Amarelo a vermelho 

intenso 
Agosto Amargo Newman & O’Connor (2013) 

Centaurea cyanus Centáurea 
Amarelo, Cor-de-Rosa, 

Azul 
Maio até às geadas Vegetal Newman & O’Connor (2013) 

Cercis canadensis 
 

Cor-de-Rosa Abril Feijão e maçã azeda Newman & O’Connor (2013) 

Chrysanthemum 

coronarium 
Malmequer Amarelo a branco Agosto a Outubro Suave Newman & O’Connor (2013) 

Chrysanthemum 

frutescens  
Cor-de-laranja e amarelo 

 
Amargo Rop et al (2012) 

Chrysanthemum 

leucanthemum 
Margarida 

Branco com centro 

amarelo 
Abril a Agosto Suave Newman & O’Connor (2013) 

Chrysanthemum 

parthenium 
Tanaceto Branco ou amarelo 

 
Um pouco amargo Rop et al (2012) 

Cichorium intybus Chicória Azul e lavanda Julho até às geadas 
Agradável, leve amargo 

semelhante a endívia 
Newman & O’Connor (2013) 

Citrus limon Limoeiro Branco Depende da variedade Cítrico, levemente amargo Newman & O’Connor (2013) 
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Citrus sinensis Laranjeira Branco Depende da variedade Cítrico, doce Newman & O’Connor (2013) 

Coriandrum sativum Coentros Branco Junho até às geadas Sabor a folha suave Newman & O’Connor (2013) 

Cucurbita spp. Abóbora Cor-de-Laranja, amarelo Julho a Agosto Suave, polpa crua Newman & O’Connor (2013) 

Cynara scolymus Alcachofra Verde Outono Alcachofra Newman & O’Connor (2013) 

Dendranthema x 

grandiflorum  
Depende da variedade Agosto a outubros De forte a amargo Newman & O’Connor (2013) 

Dianthus caryophyllus 
 

Rosa escuro 
 

Um pouco amarga Rop et al (2012) 

Dianthus spp. Cravo 
Cor-de-rosa, branco e 

vermelho 
Junho a agosto Picante, tipo alho Newman & O’Connor (2013) 

Eruca vesicaria 
 

Branco Maio até às geadas 
Nozes, fumo, menos 

picante que as folhas 
Newman & O’Connor (2013) 

Feijoa sellowiana Feijoa 
Branco a cor-de-rosa 

profundo 
Cresce dentro de casa 

Sabor floral; papaia ou 

melão exótico 
Newman & O’Connor (2013) 

Foeniculum vulgare Fucho Amarelo pálido Julho a Agosto 
Alcaçuz, mais suave que 

folhas, doce 
Newman & O’Connor (2013) 

Fuchsia x hybrida 
 

Avermelhada, Roxo rosada 
 

Um pouco ácido Rop et al (2012) 

Galium odoratum Aspérula-odorífera Branco Maio Doce, folhas e baunilha Newman & O’Connor (2013) 

Gladiolus spp. Gladíolo Várias exceto azul 
6-8 semanas após a 

plantação 
Medíocre Newman & O’Connor (2013) 
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Hemerocallis fulva Lírios de um dia Laranja tawny Junho a Julho 
Combinação de aspargos 

e abobrinha 
Newman & O’Connor (2013) 

Hibiscus rosa-sinensis 
Hibisco ou graxa-de-

estudante 
Laranja, vermelho e roxo Fim do verão Cítrico Newman & O’Connor (2013) 

Hibiscus syriacus Hibisco-da-síria Azul, branco, cor-de-rosa Julho a Outubro Amargo; similar a tónico Newman & O’Connor (2013) 

Impatiens walleriana Avenca Rosa 
 

Doce Rop et al (2012) 

Lavandula angustifolia Alfazema 
Lavanda, roxo, cor-de-

rosa, branco 
Junho a início de agosto Fortemente perfumado Newman & O’Connor (2013) 

Levisticum officinale Levístico Amarelo a branco Agosto Aipo suave Newman & O’Connor (2013) 

Melissa officinalis Erva-cidreira Branco cremoso Julho a Agosto Limonada, doce Newman & O’Connor (2013) 

Mentha spp. Menta 
Lavanda, cor-de-rosa a 

branco 
Julho a Setembro 

Mentado; mais suave que 

as folhas 
Newman & O’Connor (2013) 

Monarda didyma Bálsamo de abelha 
Vermelho, cor-de-rosa, 

branco, lavanda 
Julho a agosto 

Mais aromático que as 

folhas 
Newman & O’Connor (2013) 

Muscari atlanticum Jacinto comum Cor-de-Rosa ou Azul Abril a Maio 
Uva, ligeiramente azedo e 

amargo 
Newman & O’Connor (2013) 

Ocimum basilicum Manjericão Branco a rosa pálido Julho até às geadas 
Mais suave que as folhas; 

picante 
Newman & O’Connor (2013) 

Origanum majorana Manjerona Rosa pálido Junho até Agosto Picante, doce Newman & O’Connor (2013) 

Origanum spp. Oregão Branco Junho a Agosto Picante Newman & O’Connor (2013) 
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Pelargonium spp. 
 

Branco, vermelho, cor-de-

rosa, roxo 
Varia 

Depende da variedade 

selecionada 
Newman & O’Connor (2013) 

Phaseolus coccineus Feijão-da-espanha 
Cor-de-laranja brilhante a 

vermelho 
Julho a Agosto Feijão cru, mas suave Newman & O’Connor (2013) 

Pisum sativum Ervilha Branco, cor-de-rosa tingido Maio a Junho Ervilhas cruas Newman & O’Connor (2013) 

Poterium sanguisorba 
 

Vermelho Julho a Agosto Pepino Newman & O’Connor (2013) 

Raphanus sativus Rabanete 
Branco, Cor-de-Rosa, 

Amarelo 

Um mês depois da 

plantação 
Picante Newman & O’Connor (2013) 

Rosa odorata 
 

Vermelho 
 

Doce e aromática Rop et al (2012) 

Rosa spp. Rosa Depende da variedade Maio a Junho; Setembro 
Muito perfumado; doce a 

suave 
Newman & O’Connor (2013) 

Rosmarinus officinalis Alecrim 
Azul suave, azul escuro, 

cor-de-rosa 
Depende do cultivar Rosmaninho suave Newman & O’Connor (2013) 

Salvia elegans Salva-ananás Vermelho Setembro Ananás; tons de sálvia Newman & O’Connor (2013) 

Salvia officinalis Sálvia 
Azul, roxo, branco, cor-de-

rosa 
Maio a Julho ligeiramente almiscarado Newman & O’Connor (2013) 

Satureja hortensis Segurelha-anual Cor-de-rosa Julho a Agosto 
Suavemente apimentado, 

picante 
Newman & O’Connor (2013) 

Satureja montana 
Segurelha-das-

montanhas 
Azul pálido Julho a Agosto 

Suavemente apimentado, 

picante 
Newman & O’Connor (2013) 

Syringa vulgaris Lilás 
Branco, cor-de-rosa, roxo, 

lilás 
Abril a maio Ligeiramente perfumado Newman & O’Connor (2013) 
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Tagetes erecta Cravo-de-burro 
Branco, dourado, amarelo 

e vermelho 
Maio a Setembro 

Varia; algumas cultivares 

são fortes e amargos 
Newman & O’Connor (2013) 

Tagetes patula Cravo-de-defunto Cor-de-laranja 
 

Amargo, cravo Fernandes et al (2017) 

Tagetes tenuifolia Tagetes Anão 
Branco, dourado, amarela, 

vermelho 
Maio a Setembro 

Cítrico; mais suave que T. 

erecta 
Newman & O’Connor (2013) 

Taraxacum officinale Dente-de-leão Amarelo Maio a Junho; Outono Azedo Newman & O’Connor (2013) 

Thymus spp. Tomilho Cor-de-Rosa, roxo, branco Julho a Agosto Mais suave que as folhas Newman & O’Connor (2013) 

Trifolium pratense Trevo vermelho Cor-de-rosa, lilás Julho a Setembro Feno Newman & O’Connor (2013) 

Tropaeolum majus Capuchinha Várias Julho a Agosto Agrião; apimentado Newman & O’Connor (2013) 

Tulbaghia violácea Alho-social Lilás Primavera Sabor de cebola Newman & O’Connor (2013) 

Tulipa spp. Túlipa Dependente da cultivar 
 

Doce, sabor a ervilha Fernandes et al (2017) 

Viola odorata Víolas-roxas 
Violeta, cor-de-rosa, 

branco 
Abril a maio Doce Newman & O’Connor (2013) 

Viola x wittrockiana Amor-perfeito 
Pétalas de duas cores – 

Amarelo e violeta 
Maio e Julho Doce Rop et al (2012) 

Yucca filamentosa Iúcas 
Branco cremoso com tons 

de roxo 
Julho 

Sugestão de alcachofra, 

levemente amargo 
Newman & O’Connor (2013) 



FCUP| 30 
Avaliação da qualidade de flores comestíveis 
frescas e liofilizadas e estudo sobre consumo de 
flores comestíveis em Portugal 

do Porto – Projeto de Execução 

 

2.6.1. Amor-perfeito (Viola tricolor) 

 

O amor-perfeito silvestre (Viola tricolor L.) representa uma das mais populares 

flores comestíveis, pertencendo à família Violaceae. São conhecidas como sendo uma 

planta medicinal (Vukics, et al., 2008a) que eram usadas para tratar problemas de 

pressão arterial alta, indigestão, gripes e constipações, artrite reumatológica e doenças 

de pele, como o eczema, alergias e inflamações (Roberts, 2014; Vukics, et al., 2008a).  

As suas flores pequenas são comestíveis e têm cor azul, amarelo, roxo, rosa, 

branco ou uma mistura de cores (Koike, et al., 2015; Mlcek & Rop, 2011). Têm um sabor 

refrescante, semelhante à alface, e uma textura aveludada que podem ser usadas como 

complementos ou decoração em pratos, saladas, sopas, molhos, licores, vinagres, 

bebidas e sobremesas e também na extração de corantes alimentícios azuis e amarelos 

(Creasy, 1999; Koike, et al., 2015; Newman & O’Connor, 2013). Têm sido usadas para 

melhorar a qualidade sensorial e nutricional dos pratos conferindo um aroma, sabor e 

aspeto visual único, assim como são caracterizadas como tendo uma elevada atividade 

biológica, maioritariamente pela presença de flavonoides e pela sua atividade 

antioxidante (Koike, et al., 2015; Piana, et al., 2013; Vukics, et al., 2008a).  

 

 

 

Figura 3 - Amor-Perfeito (Viola tricolor) 
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2.6.2. Capuchinha/ Chagas – Tropaeolum majus 

 
A capuchinha, Tropaeolum majus L, da família Troparolaceae, é nativa do Perú e 

da Bolívia e foi trazida para a Europa no século XVII, devido aos seus usos medicinais e 

ornamentais, por um monge holandês Pater Beverning (Sparre & Andersson, 1991), que 

deu sementes ao Hortus botanicus da Universidade de Leiden, na Holanda (Figura 4). 

Pensa-se ser um cruzamento das espécies T. minus L. e T. ferreyrae Sparre (Sparre & 

Andersson, 1991).  

É uma erva anual de flores com cores vermelha, laranja ou amarela, sendo que o 

fenótipo cor-de-laranja é o que predomina (Creasy, 1999; Garzón & Wrolstad, 2009). 

As suas flores são comestíveis e normalmente são adicionadas a saladas e 

molhos, conferindo-lhes um sabor picante semelhante a agrião (Creasy, 1999; Garzón & 

Wrolstad, 2009). No Canadá são tradicionalmente recheadas com queijo. (Grzeszczuk, et 

al., 2010). Mas não só as flores podem ser usadas para fins alimentares pois toda a 

planta pode ser consumida e as folhas, caules e flores podem ser usadas para a 

preparação de vinagres (Grzeszczuk, et al., 2010). 

Tradicionalmente era usada, externamente, para o tratamento de doenças de 

pele, unhas e cabelo, assim como queimaduras solares e superficiais e inflamações 

(Bruneton, 1999) e internamente para o tratamento de problemas respiratórios, doenças 

urinárias e infeções bacterianas (Bruneton, 1999; Fournie, 1947). Atualmente são 

utilizadas pelas suas propriedades antibióticas, antifúngicas, antivirais e antibacterianas 

devido à presença de glucosinolatos (De Medeiros, et al., 2000; Santo, et al., 2007) e 

pela sua capacidade antioxidante devido à presença de antocianinas.  

 

 

Figura 4 - Capuchinha (Tropaeolum majus) 
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2.6.3. Centáurea – Centaurea cyanus 

 

A centáurea (Centaurea cyanus L.), também conhecida como a flor de milho, é da 

família das Asteraceae e era, até aos meados do século XX, uma erva daninha em 

campos cerealíferos na Europa (Figura 5). Atualmente, devido ao aumento de uso de 

herbicidas para o controlo de infestantes, está em declínio especialmente na Europa 

Ocidental (Penet, et al., 2012; Sutcliffe & Kay, 2000).  

As suas flores são azuis intensas e estão inseridas numa inflorescência em forma 

de capítulo que pode ter até três centímetros de diâmetro (Shiono, et al., 2005). É uma 

planta que floresce normalmente de Maio a Setembro e o período de amadurecimento 

das sementes dá-se entre Agosto e Outubro (Barbosa, 2014). As pétalas destas flores 

são comestíveis e usadas para decoração de pratos, saladas, infusões e para 

condimentar o pão, queijos e até gelados, tendo um sabor entre o doce e o picante, 

apesar do recetáculo não ser utilizado como produto alimentar por ser amargo. 

Tradicionalmente eram também usadas para a extração de pigmento azul (Barbosa, 

2014). Como planta medicinal era usada internamente para tratar perturbações gástricas 

pelas suas propriedades laxantes e diuréticas, e externamente para tratar de feridas, 

conjuntivites e problemas capilares. (Barbosa, 2014).  

As flores são muito perecíveis e apenas têm um tempo de vida de prateleira de 

apenas uns dias, sendo que a qualidade das flores durante o armazenamento depende 

da temperatura, humidade relativa e composição da atmosfera. As condições de 

armazenamento ideias são de temperaturas de 4.5ºC e uma humidade relativa de 90-

95% (Barbosa, 2014). 

 

 

Figura 5 - Centáurea (Centaurea cyanus) 
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2.6.4. Borragem – Borrago officinalis 

 

A borragem, Borrado officinalis L., da família das Boraginaceae, é uma erva anual 

originária da Síria mas que se encontra naturalizada pela região mediterrânica, assim 

como na Ásia menor e América do Sul, onde é cultivada para usos medicinais e culinários 

(Asadi-Samani, et al., 2013), embora seja principalmente usada devido ao óleo extraído 

da sua semente (Figura 6). Também conhecida como flor-estrela, tem flores azuis, 

brancas ou cor-de-rosa (Zargari, 1997) que são usadas como complemento para a 

confeção de vinhos, saladas, sopas e sobremesas (Roberts, 2014), conferindo aos pratos 

um sabor fresco semelhante a pepino. Em termos medicinais, é usada para o tratamento 

de problemas respiratórios (Asadi-Samani, et al., 2013; Roberts, 2014), doenças como 

esclerose múltipla, diabetes, doenças do coração, artrite e eczema (Asadi-Samani, et al., 

2013).  

A nível nutricional são encontrados flavonoides, antocianinas, entre outros (Asadi-

Samani, et al., 2013), contendo ácidos gostos essenciais, ácido linoleico e linolénico 

(Mhamdi, et al., 2009). As folhas e flores são ricas em potássio, cálcio, taninos, óleos 

essenciais e vitamina C (Ministry of Health & Welfare New Delhi, 2009) 

Apesar de todas as flores comestíveis terem uma vida de prateleira relativamente 

curta, a borragem apresenta-se como sendo uma das mais perecíveis com apenas um 

dia em que a qualidade é aceitável para venda, pois após a colheita as flores secam 

rapidamente tornando-se mais escuras (Fernandes, et al., 2018). 

 

 

Figura 6 - Borragem (Borrago officinalis) 
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2.7. Tecnologias de conservação 

 

As flores cortadas não armazenam bem devido à abscissão das pétalas 

descoloração, desidratação e acastanhamento de tecidos (Kelley, et al., 2003; Reid, 

1997; Serek & Reid, 2000). Ao contrário das flores, as flores comestíveis são cortadas no 

pedúnculo, o que adiciona um stress adicional. Por isso, é importante desenvolver-se e 

melhorar as técnicas que mantenham a qualidade sensorial e nutricional e que aumentem 

o seu tempo de prateleira. Assim, o facto de serem produtos altamente perecíveis faz 

com que seja difícil o alargamento do seu mercado.  

O aumento do tempo de vida traria benefícios económicos, como a diminuição dos 

custos de transporte, a possibilidade de transportes terrestes e levaria a uma menor 

perda à produção e nos retalhistas. 

Assim, a aplicação de tecnologias de conservação faz com que seja possível 

haver um aumento do tempo de vida de produtos perecíveis, como as flores comestíveis, 

mantendo também uma elevada segurança alimentar (Rop, et al., 2012). Existem várias 

tecnologias que já são usadas para as flores comestíveis nomeadamente as embalagens 

de atmosfera modificada, a refrigeração, entre outras, que afetam minimamente a 

aparência sensorial do produto, levando a produtos minimamente processados mas com 

a aparência de produtos frescos, sem a presença de aditivos (Yaldagard, et al., 2008). 

Outras tecnologias como a secagem também são utilizadas, mas com efeitos mais 

notórios na qualidade final dos produtos. 

 

2.7.1. Refrigeração 

 

A temperatura é um dos fatores que causa maior perda de qualidades das flores, 

visto que determina a velocidade o metabolismo da flor e limita, por isso, a vida útil tanto 

de frutas, legumes como ervas aromáticas (Chahín AMG, 2002; Watada & Qui, 1999). 

Assim, a refrigeração é um método usado para a maioria das flores comestíveis frescas 

para aumentar o seu tempo de vida, embora algumas possam ser sensíveis a danos 

causados pelo frio. 

Kelley et al (2003) estudou cinco espécies de flores comestíveis submetidas a 

armazenamento refrigerado dentro de sacos de polietileno a diferentes temperaturas 

entre os -2,5 e 20 ºC. Os resultados mostraram que as flores de Viola tricolor (amor-
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perfeito), Viola x wittrockiana (amor-perfeito) e Tropaeolum majus (capuchinha) tiveram 

perdas de qualidade semelhantes em armazenamentos a 0 e 2,5 ºC durante duas 

semanas. Enquanto as flores de Borrago officinalis (borragem) armazenadas ente 0 e 5ºC 

apenas apresentam uma qualidade visual aceitável durante uma semana, mas que 

conseguem ser armazenadas durante duas semanas a -2,5 ºC. Apesar disso todas as 

flores estudadas perderam qualidade visual com o aumento da temperatura, visto que as 

flores cortadas envelhecem mais rapidamente quando a temperatura é mais elevada 

(Álvarez F.J.C., 2004). 

LeBlanc et al (1996) indicou que as temperaturas de refrigeração em 

supermercados e hipermercados são de 7,6 a 8,4 ºC, no verão e inverno respetivamente. 

No estudo de Kelley et al (2003) acima referido mostrou que, a essas temperaturas, 

apenas as flores de Viola tricolor, Viola x wittrockiana e Tropaeolum majus mantiveram 

uma qualidade visual comerciável durante duas semanas e as flores de Borrago 

officinalis apenas eram comerciáveis durante uma semana, isto se o tempo de 

armazenamento antes da venda não seja muito longo. 

 

2.7.2. Secagem 

 

A secagem é um dos métodos de conservação mais comuns, pela remoção da 

água do alimento para que se consiga prolongar a vida de prateleira, pois inibe a 

atividade enzimática e limita o crescimento microbiano (Aherné, et al., 2009; Pan, et al., 

1999).  

Existem diferenças acentuadas entre a qualidade dos produtos finais quando são 

aplicados diferentes métodos de secagem, porque as flores são a parte da planta mais 

sensíveis ao calor e por isso existem benefícios em secá-las a baixas temperaturas, 

como o que acontece nos métodos de secagem por micro-ondas e liofilização. A 

temperatura de desidratação ideal recomendada para preservar a qualidade e quantidade 

de compostos ativos em muitas plantas medicinais e aromáticas é de 50-60 ºC, e 45-60 

ºC para flores (Rani & Reddy, 2015). 

As flores secas devem ser manuseadas delicadamente durante o transporte e 

distribuição e devem ser protegidas da humidade, pois assim consegue obter-se uma 

menor perda de forma. Assim sendo, deve preferir-se armazenar as flores secas em 

embalagens que as protejam da humidade exterior bem como colocar uma pequena 
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quantidade de gel de sílica no interior da embalagem. As flores também devem ser 

protegidas contra a luz, artificial ou natural, para a preservação da cor (Jain, et al., 2016). 

Tem sido relatado em vários estudos que diferentes métodos de secagem 

apresentam diferentes resultados a nível da composição nutricional de produtos 

alimentares, sendo que foi também verificado no estudo realizado por Komes et al (2011). 

Neste estudo caracterizou-se as propriedades dos pigmentos e antioxidantes de três 

plantas medicinais: cidreira (Melissa officinalis L.), calêndula (Calendula officinalis) e 

borragem (Borrago officinalis), tendo sido observado que cada técnica de processamento 

afeta de modo diferente o teor em fenóis e a capacidade antioxidante. Apesar disso foi 

possível concluir que os valores mais elevados foram observados em folhas frescas 

seguindo-se das folhas liofilizadas, para a borragem e calêndula, sendo que nas folhas 

de cidreira os valores o teor em fenóis foi mais elevado em plantas liofilizadas. Também 

foi estudado o teor em pigmentos, como clorofilas, carotenoides e antocianinas e 

verificou-se que o total de clorofilas foi mais elevado em plantas liofilizadas, o teor em 

carotenoides foi mais elevado em folhas frescas e o total de antocianinas foi mais 

elevado em folhas secas por ar quente à temperatura ambiente, em todas as três 

espécies, como é possível observar na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Conteúdo em clorofilas, carotenoides e antocianinas das folhas de cidreira, borragem e capuchinha 
(determinado por ensaio de ATS em extratos); Adaptado de Komes et al (2011) 

  

Total Clorofilas (mg/g 

matéria seca) 

Carotenoides (µg/g 

matéria seca) 

Total Antocianinas 

(mg/g matéria seca) 

C
id

re
ir

a
 

Frescas 4,09 ± 0,05 972,12 ± 22,31 0,24 ± 0,03 

Secar ar quente 3,47 ± 0,61 243,09 ± 12,31 4,18 ± 0,25 

Liofilizadas 6,12 ± 0,70 437,87 ± 10,56 Não detetado 

Micro-ondas 2,08 ± 0,10 338,11 ± 3,19 0,69 ± 0,09 

B
o

rr
a

g
e

m
 

Frescas 6,78 ± 0,29 1203,34 ± 20,39 8,23 ± 0,56 

Secar ar quente 3,59 ± 0,02 83,50 ± 9,38 17,55 ± 0,84 

Liofilizadas 7,67 ± 0,04 591,87 ± 17,12 0,45 ± 0,03 

Micro-ondas 3,77 ± 0,30 151,49 ± 1,19 0,69 ± 0,79 

C
a
lê

n
d

u
la

 

Frescas 4,16 ± 0,27 1405,11 ± 44,13 0,39 ± 0,06 

Secar ar quente 3,85 ± 0,25 325,91 ± 15,56 10,55 ± 0,53 

Liofilizadas 4,45 ± 0,05 968,72 ± 10,89 0,40 ± 0,09 

Micro-ondas 3,21 ± 0,21 411,95 ± 4,63 2,09 ± 0,15 

* Estão assinalados os valores mais altos em cada uma das características por flor  
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3.2.1. Secagem ao ar 

 

Dentro dos processos de secagem temos a secagem ao ar, que é um método 

mais simples e barato. Para este processo é necessário que as flores sejam colocadas 

num local fresco, seco, arejado e escuro para que o material vegetal seque lentamente.  

A secagem ao sol é outro método de secagem tradicional, barato e simples, que 

demora cerca de 1 a 3 semanas para ocorrer (Rani & Reddy, 2015).  

Contudo, estes dois métodos de secagem referidos apresentam muitas 

desvantagens devido à incapacidade de lidar com grandes quantidades e alcançar 

padrões de qualidade consistentes, além de levar a produtos finais com menos 

qualidade, nomeadamente pela perda de cor (Soysal & Öztekin, 2001).  

 

3.2.2. Secagem por ar quente 

 

A secagem por ar quente é o método comercial mais rápido, de baixo custo e fácil 

de usar, sendo largamente utilizado para legumes, frutas e plantas medicinais. Deve ser 

realizada logo após a colheita para prevenir contaminação e perdas, mas tem como 

desvantagem resultar em produtos com pouca qualidade (Garg & Kumar, 2001). 

Este método utiliza temperaturas altas para a remoção da água nos produtos 

alimentares, sendo que este é um fator importante na secagem, pois influencia os 

parâmetros de qualidade. Ao serem utilizadas temperaturas mais altas, mais depressa 

dá-se o processo de desidratação mas vai potenciar uma mais rápida degradação dos 

pigmentos, como clorofilas, carotenos e antocianinas, além de levar a maiores perdas de 

compostos voláteis (Diaz-Maroto, et al., 2002; Jain, et al., 2016; Tanko, et al., 2005).  

Neste método, as flores são colocadas no interior de uma estufa operada com 

temperaturas entre os 10-50 ºC, sendo que o ideal para as flores se encontra entre os 45-

60 ºC, como já foi descrito anteriormente. 

 

3.2.3. Secagem por infravermelhos 

 

A secagem por infravermelhos tem sido reportada como um sucesso para secar 

alimentos, desde que os seus componentes consigam absorver radiação infravermelha, 

pois o aquecimento inicial deve-se à vibração das moléculas de água e polares (Sandu, 

1986).  
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3.2.4. Secagem por micro-ondas 

 

As micro-ondas encurtam o tempo de secagem comparativamente aos métodos 

tradicionais e leva a uma melhoria da qualidade do produto final, onde a água é extraída 

dos alimentos pela agitação das moléculas de água (Jain, et al., 2016).Quando se 

associa a radiação por micro-ondas ao vácuo obtemos produtos com uma melhor cor, 

melhor potencial de reidratação e maior teor em vitaminas (Lin, et al., 1998; Yousif, et al., 

1999).  

Segundo Yan et al (2007) e Shi et al (2017) neste método de secagem consegue-

se obter produtos com uma melhor preservação dos componentes ativos. Shi et al (2017) 

até indicou que, para as flores de crisântemo, uma secagem com micro-ondas de 680-

850 watts durante 8 a 13 minutos era a ótima para se obter um maior conteúdo em 

flavenóis, vitamina C e açúcares.  

 

2.7.3. Liofilização 

 

A liofilização é considerada como o melhor e o mais eficiente método de secagem 

para conservação dos produtos alimentares, que consegue produzir produtos secos com 

aparência visual quase semelhante aos originais frescos, com uma boa qualidade 

sensorial e grandes níveis de retenção de nutrientes (Babic, et al., 2009; Chen, et al., 

2000; Voda, et al., 2012). Apesar disso, a maior desvantagem da liofilização é o seu 

custo elevado e o grande consumo de energia (Chan, et al., 2009; Donsì & Ferrari, 2001).  

Está descrito na literatura que a liofilização mantém as características sensoriais 

dos produtos frescos, mas também existem estudos, como os de Peplowitz (1943) e 

Boscovic (1979), que mostraram que a liofilização não impede a perda de cor das plantas 

devido a oxidação.  

Neste processo a temperatura de secagem é baixa e a humidade é removida pelo 

uso de vácuo, operando segundo o princípio de sublimação, onde a água é removida 

sem passar por uma fase líquida. Consequentemente, cor e aroma ficam retidos, assim 

como a estrutura e textura original (Jain, et al., 2016). 

Existem várias etapas para que este método possa ocorrer com sucesso (Figura 

7). Primeiro é necessária uma etapa de congelação, em que a temperatura dos produtos 

é mantida baixa para se conseguir congelar toda a água livre presente no produto que se 
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pretende liofilizar. De seguida é diminuída a pressão dentro do liofilizador para que se 

possa dar a terceira fase, a fase de aquecimento a pressão muito reduzida. Na fase de 

aquecimento a temperatura do liofilizador é aumentada e, com o auxílio do vácuo 

relativamente elevado, a água congelada do produto passa da fase sólida diretamente 

para a fase gasosa, ou seja, não passa pela fase líquida (Duan, et al., 2010). 

 

 

Figura 7 - Etapas do processo de liofilização (Pi: Produto inicial; Pf: Produto final; I: Fase de congelamento; II: Fase 
de diminuição do vácuo; III: Fase de aquecimento com vácuo reduzido); Adaptado de Hammami & René (1997) 

 

Segundo Fernandes et al (2017) as flores de borragem sujeitas a um processo de 

liofilização de 24 horas, comparativamente com as flores de borragem secas por ar 

quente durante 105 e 120 minutos, atingiram valores de atividade da água iguais ou 

inferiores a 0,6 que, segundo Yan et al (2008), é o valor abaixo do qual o crescimento da 

maioria dos microrganismos é inibido. No estudo de Fernandes et al (2017), apesar dos 

valores de atividade da água nas flores de borragem serem baixos, as flores não se 

mostraram visualmente atrativas depois da secagem por ar quente. A nível de perda de 

massa, este foi mais evidente em flores liofilizadas, com uma perda de 91,7%, seguindo-

se as flores que foram secas por ar quente durante 120 minutos (87.3%). Secagem com 

ar quente, num processo a 50 ºC durante 60-120 minutos, e liofilização não fizeram com 

que as flores ficassem com uma aparência tipo fresca. De facto, a secagem por ar quente 

fez com que as pétalas das flores de borragem encolhessem e perdessem a sua cor azul 

característica. Por outro lado, as flores liofilizadas mantiveram melhor aparência podendo 

assim serem utilizadas onde é preciso flores secas, como as infusões. 

No estudo de Chen et al (2000) foram estudadas as mudanças de cor, em flores 

de cravos e rosas, que ocorriam durante o processo de liofilização com diferentes 

combinações de tempo-temperatura. Os autores verificaram que, visualmente as flores 

ficaram mais escuras, mais murchas e mais pequenas quando comparadas com as flores 

Pi 

III 

I 

II 

Pf 
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frescas. Neste estudo é possível verificar que a liofilização tem um grande impacto a nível 

da cor das flores, sendo que as maiores diferenças são a nível do parâmetro L, de 

luminosidade, que diminuiu em todos os casos estudados, o que significa que as flores 

escureceram, e do parâmetro a, que indica a variação de cor entre o vermelho e verde, 

em que a sua diminuição indica que as flores ficaram mais verdes. O parâmetro b, que 

indica a variação entre as cores amarelo e azul, diminui em todas as flores, o que 

significa que todas as flores ficaram mais azuis, com exceção das rosas cor-de-rosa que 

ficaram mais amareladas. É possível também observar que os efeitos foram maiores nas 

flores vermelhas, de ambas as espécies, e que com um aumento da temperatura as 

flores ficaram mais escuras, azuis e verdes. 

 

 

2.7.4. Altas pressões hidrostáticas  

 

Alguns estudos em flores comestíveis mostraram que apesar de os tratamentos 

com elevada pressão hidrostática não induzir mudanças elevadas no aroma, sabor e 

outras características sensoriais, os efeitos dependem de muitos fatores, nomeadamente 

a pressão, temperatura e tempo de processamento (Hogan, 2005). Com pressões mais 

altas a cor muda, levando a um acastanhamento das flores, pois faz com que aconteça a 

desnaturação proteica, amolecimento, entre outras reações. Ainda assim, as mudanças 

durante o armazenamento, devido à incompleta inativação de enzimas e microrganismos, 

podem resultar em reações químicas não desejadas (Oey, 2008).  

As altas pressões hidrostáticas podem levar a mudanças de textura devido a 

modificações que ocorrem nas células das paredes celulares, isto é, altas pressões 

podem promover a rotura celular permitindo as enzimas interagirem com outros 

compartimentos celulares, levando a uma alteração da textura dos produtos utilizados 

(Oey, 2008).  

Apesar de todas estas mudanças vários estudos mostraram que as altas pressões 

não alteram o sabor dos alimentos porque essas moléculas não são afetadas pela 

pressão (Oey, 2008). 

Fernández et al (2006) fez um estudo com flores de brócolos e concluiu que um 

processo de branqueamento conjugado com altas pressões hidrostáticas apesentou 

menores danos celulares e levou a uma melhor preservação da microestrutura e, por 

conseguinte, da textura, do que a congelação convencional seguindo-se de um 
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tratamento com altas pressões hidrostáticas, provavelmente devido a uma cristalização 

imediata e uniforme. 

Arroyo et al (1999) num estudo com couve-flor observou que a firmeza foi 

preservada em tratamentos a 350 MPa, apesar de apresentarem pouca humidade, mas 

houve um ligeiro acastanhamento, enquanto o sabor foi preservado com pressões de 400 

MPa. 

Butz et al (2002) mostrou que as clorofilas a e b não são afetadas por tratamentos 

com pressões a 600 MPa a 75 ºC, apesar de Loye et al (1998) mostrar que a clorofila a 

degrada-se mais rapidamente que a clorofila b em combinações de pressão 1-800 MPa 

durante 50-120 ºC. Num estudo de Mclnerney et al (2007), com sumo de brócolo mostrou 

que os carotenoides não foram substancialmente afetados pelas altas pressões 

hidrostáticas depois de se aplicar 400-600 MPa. Enquanto Weemaes et al (1999) 

observou que a cor verde é afetada em sumo de brócolos num tratamento com 800 MPa 

de pressão a 50ºC.  

Para o conteúdo de vitamina C, Houska et al (2006) mostrou que, em sumo de 

brócolo, foi independente do nível de pressão, mas dependente do tempo de 

processamento, mostrando que houve um decréscimo do teor de vitamina A de 15% em 

combinações de 500 MPa durante 10 minutos. 

Quanto à alteração da atividade antioxidante, Mclenerney et al (2007) mostrou 

que esta não é afetada por pressões de 400 e 600 MPa. Estes resultados foram 

suportados pelo estudo de Chen et al (2010) que mostrou que pressões de 600 MPa 

durante 2-5 minutos não alteraram a capacidade antioxidante nem o teor em compostos 

fenólicos de flores de Echinacea purpúrea. 

 

2.7.5. Embalagens de atmosferas modificadas 

Recentemente, as embalagens de atmosfera modificadas foram intensamente 

usadas para manter a qualidade de produtos perecíveis, como as flores comestíveis, 

alfaces, espinafres, entre outros, para estender o tempo de prateleira e impedir e/ou 

diminuir o crescimento microbiano (Luo, 2007). 

As embalagens de atmosfera modificada aumentam o tempo de vida da prateleira 

pela diminuição do crescimento microbiano através da diminuição dos níveis de oxigénio 

e aumento dos níveis de dióxido de carbono, reduzindo assim a taxa de respiração, 

diminuição da atividade enzimática, redução das mudanças associadas à senescência, 
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além de diminuir os riscos de contaminação pode esporos ao criar uma barreira entre o 

produto e o ambiente (Yahia, 1998).  

Atualmente também tem sido testada a adição do gás metilciclopropeno às 

embalagens de atmosfera modificada para perceber o seu efeito sobre o etileno. O 

metilciclopropeno é um gás capaz de bloquear o efeito do etileno protegendo, desta 

forma, as plantas das mudanças associadas à senescência. É um gás não tóxico para o 

ser humano que consegue ligar-se aos recetores de etileno mesmo a baixas 

concentrações, sendo este um dos motivos pelo crescente interesse na sua utilização 

(Serek, et al., 2006).  
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2.8. Fatores que influenciam na compra de flores 

comestíveis 

 

O entendimento de alimentos não familiares pode ajudar a perceber as intenções 

dos consumidores e as atitudes capazes de mudar o seu comportamento em relação a 

estes alimentos. Atualmente a comida não é só uma fonte nutricional, mas também é 

importante para desenvolver relações entre países (Wright, et al., 2001). Os estudos 

sobre alimentos não familiares têm sido consideráveis nas últimas décadas, visto que a 

aceitação de um alimento não familiar depende do mercado e padrões de consumo.  

Os alimentos não familiares captam a atenção do consumidor com base na 

curiosidade (Van Trijp & Steenkamp, 1992), devido à sua aparência exótica, como é o 

caso dos insetos e flores comestíveis. Em certas culturas ambos fazem parte da dieta 

dos consumidores, como no México e na China, apesar de noutras culturas serem 

completamente não familiares, como é o caso de países ocidentais (Hartmann, et al., 

2015).  

Atualmente ainda existe pouca literatura sobre a perceção dos consumidores 

acerca das flores comestíveis. Um, dos raros estudos, foi desenvolvido na Tailândia que 

revelou que os fatores que influenciam a atitude dos consumidores em relação às flores 

comestíveis, obtidos através de um questionário, são a curiosidade, aroma e consciência 

pela saúde (Chen & Wei, 2017). 

 

Como já foi referido anteriormente, as flores comestíveis têm características 

sensoriais e nutricionais únicas capazes de melhorar o aspeto visual dos pratos onde são 

ingredientes ou acompanhamentos, assim como são capazes de trazer benefícios para a 

saúde dos consumidores pelo seu alto conteúdo em antocianinas (Rop, et al., 2012). 

Além disso, o facto de serem produtos não processados ou minimamente processados 

faz com que sejam mais atrativas para consumidores que se preocupam com a sua 

saúde e que prefiram optar por estilos de vida mais saudáveis. (Chen & Wei, 2017). 

Steptoe et al desenvolveram o Food Choice Questionnaire em 1995 que resume 

os fatores que influenciam a escolha diária dos alimentos: saúde, humor, conveniência, 

apelo sensorial, conteúdo natural, preço, controle de peso, familiaridade e preocupações 

éticas. 
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Tendo por base esse questionário, foram identificados, por Cunha & Moura 

(2014), os fatores que mais influenciam as escolhas alimentares dos consumidores 

portugueses são as características sensoriais, saúde, aspetos nutricionais e preço foram 

os fatores que mais influenciavam. O fator mais importante para as mulheres foram o 

controlo de peso, conveniência e aspetos nutricionais. Portanto, é possível considerar 

que a saúde e as características sensoriais são os elementos que mais afetam os 

consumidores portugueses na decisão de escolha de alimentos.  

 

Segundo Wandel e Bugge (1997), as características sensoriais são os fatores 

mais importantes na escolha de alimentos, sendo o odor uma dessas características. 

Este pode afetar o comportamento dos indivíduos e tem uma grande influência na 

decisão de compra de alguns produtos, por levar a uma antecipação do gosto (Moore & 

Kraus-Epley, 2013). A estratégia de usar este atributo como marketing já é utilizada por 

cafés, padarias e até lojas de retalhistas não alimentares, que utilizam os aromas naturais 

dos alimentos ou perfumes para atrair clientes, visto que o aroma desencadeia emoções 

e memórias nos consumidores. Assim sendo, o aroma floral pode ser um dos fatores que 

leva à compra de alimentos como as flores comestíveis, podendo até desencadear 

curiosidade no consumidor e influenciar de forma indireta a atitude em relação a este 

alimento (Chen, 2009).  

 

Nijmeijer et al. (2004) propôs que existe uma relação entre o estilo de vida 

saudável e a escolha dos alimentos que ingerimos, ou seja, quando a atitude de uma 

pessoa em relação a um alimento é positiva é mais provável que ela prossiga esse 

comportamento. Assim sendo, quando os indivíduos têm um estilo de vida saudável 

pretendem tomar medidas para manter sua saúde, por exemplo, com a escolha de 

alimentos que sejam benéficos para sua saúde, incluindo flores comestíveis (Chen, 

2009). 

 

No estudo de Chen & Wei (2017) foi proposto que a atitude dos consumidores em 

relação ao consumo de flores comestíveis está diretamente relacionada com a 

curiosidade, aroma floral, preocupação dos consumidores pela saúde e com um estilo de 

vida saudável, e indiretamente pelo aroma floral e preocupação com a saúde, sendo a 

curiosidade e um estilo de vida saudável os mediadores. Assim, este estudo pretendeu 

compreender os motivos que determinam a decisão do consumidor em relação à compra 
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das flores comestíveis e relacionar o conceito de preocupação pela saúde, estilo de vida 

saudável, curiosidade e as características sensoriais com a atitude dos consumidores na 

compra destes alimentos. 

Concluiu-se, neste estudo, que o aroma floral tem efeitos diretos e indiretos, por 

curiosidade específica, na atitude em relação ao consumo de flores comestíveis. A 

consciência de saúde também tem um efeito direto e indireto, através de um estilo de 

vida saudável, na atitude em relação ao consumo de flores comestíveis (Chen & Wei, 

2017). Apesar disso, concluiu-se que a curiosidade é o fator que tem maior influência na 

atitude em relação ao consumo de flores comestíveis, o que é suportado por Bradford e 

Desrochers (2009) e Moore (2013), que reportaram que os aromas provêm de respostas 

emocionais imediatas. O aroma floral foi o segundo fator que mais influenciou os 

consumidores, por meio da curiosidade. 

Um estilo de vida saudável também tem um efeito indireto na atitude em relação 

ao consumo de flores comestíveis, o que vai de acordo com os resultados obtidos por 

Chen (2009) que concluiu que a preocupação pela saúde afeta a atitude dos 

consumidores em relação a alimentos orgânicos. 
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3. Metodologia 

O projeto foi levado a cabo no Campus Agrário de Vairão, localizado em Vairão, 

Vila do Conde.  

Após a escolha do tema e delineamento do plano da dissertação, foi necessário 

proceder-se à escolha da espécie a ser incluída no projeto e alvo de análise. Numa 

primeira fase considerou-se a realização de uma parceria com uma empresa de flores 

comestíveis para se conseguir, desta maneira, aliar os interesses da empresa ao nosso, 

de estudar as técnicas de conservação de flores comestíveis. Infelizmente realizar essa 

parceria não foi possível e, desta forma, as flores utilizadas foram adquiridas em vaso 

num horto em Arcozelo, Vila Nova de Gaia (Figura 8). A variedade utilizada para este 

estudo foi a Viola cornuta e as flores que se encontravam no seu estado de 

desenvolvimento completo, mas sem sinais de senescência foram retiradas das plantas à 

medida que decorreram os estudos.  

 

 

Figura 8 - Plantas da espécie Viola cornuta utilizadas 

 

3.1. Procedimento experimental 

Após a colheita das flores, estas foram colocadas em placas de Petri, sendo que 

por cada tratamento foram utilizadas três flores como réplicas. Foram realizados os 

seguintes tratamentos: i) liofilização, ii) secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e iii) 

armazenamento a temperatura controlada a 5 e 20 ºC.  

Foram realizadas três experiências ao longo deste estudo, designadamente: i) 

comparação da qualidade das flores secas por liofilização e ar quente a 30, 50 e 70 ºC; ii) 

avaliação da qualidade das flores armazenadas a temperaturas controladas de 5 e 20 ºC 

ao longo de um período de armazenamento de 10 diase ainda iii) avaliação das 

alterações que ocorrem às flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e 
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liofilização num armazenamento de 10 dias à temperatura de 20 ºC. 

Em todas as flores frescas foram realizadas medições de massa, atividade da 

água, cor, tamanho e foram efetuados registos fotográficos, repetidos após cada um dos 

diferentes processos de secagem ou em cada um dos dias de armazenamento. As flores 

secas, por secagem com ar quente ou liofilização, foram armazenadas a temperatura de 

20 ºC, em condições de obscuridade, para se perceber a evolução do teor e atividade da 

água durante um armazenamento de dez dias. As flores sujeitas a condições de 

temperatura controlada a 5 e 20 ºC foram colocadas numa câmara refrigerada (Figura 9), 

e analisadas todos os dias segundo os mesmos parâmetros anteriormente descritos. 

 

  

 

Figura 9 - Frigoríficos utilizados para o armazenamento a temperatura controlada das flores estudadas 

 

As flores submetidas a uma secagem por ar quente foram colocadas numa estufa 

da marca Binder, a 30, 50 e 70 ºC durante o tempo necessário para ficarem 

completamente secas, ou seja, até que a sua massa não variasse até à terceira casa 

decimal (Figura 10).  
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Figura 10 - Estufa utilizada para a secagem por ar quente das flores 

 

O liofilizador usado é do modelo LyoQuest da marca Telstar®, que tem como 

objetivo o uso laboratorial, vem com uma bomba de vácuo acoplada de modo a permitir 

um vácuo baixo ao longo do processo (Figura 11). Este modelo é a versão 

estandardizada que permite que a temperatura durante a congelação atinja os -55 ºC. 

Possibilita ainda a realização de programas automáticos ou semiautomáticos com 

definição de set points para o valor de vácuo e temperatura de prateleira, durante a fase 

de aquecimento. 

 

Figura 11 - Liofilizador; 1: Câmara com prateleiras aquecidas, 2: Condensador, 3: Bomba de Vácuo 

 

 

2 

3 

1 



FCUP| 49 
Avaliação da qualidade de flores comestíveis 
frescas e liofilizadas e estudo sobre consumo de 
flores comestíveis em Portugal 

do Porto – Projeto de Execução 

 

As flores foram todas colocadas na prateleira inferior do liofilizador, para permitir 

uma uniformidade de resultados e, em seguida, o suporte das prateleiras aquecidas foi 

colocado dentro do condensador para proceder-se à congelação. Nesta fase, que ocorreu 

durante 24 horas, apesar de o equipamento estar programado para baixar até aos -55 ºC, 

a temperatura mínima atingida foi de -45 ºC. Passadas essas 24 horas iniciais, as 

prateleiras foram removidas do condensador e colocadas dentro da câmara para que as 

restantes fases pudessem ocorrer, fora do condensador, pois realizar o aquecimento 

dentro do condensador iria influenciar a temperatura máxima atingida pelo produto 

durante a fase de aquecimento. 

A fase seguinte, de diminuição de vácuo a temperaturas baixas, ocorreu durante 2 

horas, na qual o set point, para o valor de vácuo, foi de programado para 0,02 mBar, 

apesar de o mínimo atingido pelo liofilizador foi de 0,009 bar.  

A última fase, a fase de aquecimento, ocorreu com vácuo de valores semelhantes 

aos registados na fase anterior e onde o set point para a temperatura de prateleira foi 

programado para os 25 ºC para que se conseguisse ter um aquecimento rápido, mas de 

forma que a temperatura não fosse demasiado alta para que ocorressem processos de 

degeneração de pigmentos ou perda das características sensoriais das flores, como 

sabor e aroma. 

 

3.2. Avaliação do tamanho da flor 

 

O tamanho de cada flor foi medido diariamente para conseguir-se compreender a 

sua evolução ao longo do tempo e, ainda, o modo como os processos de conservação 

influenciavam este parâmetro. Este foi obtido por medição direta nas flores, sendo que 

está dividido em duas componentes: comprimento e largura, onde o comprimento 

corresponde medida vertical de maior tamanho das flores (1) e a largura à horizontal (2) 

(Figura 12). 
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Figura 12 - Esquema da avaliação do tamanho de flor 

 

A percentagem de tamanho perdido (Equação 1) ou ganho (Equação 2) foi 

calculada, em relação aos valores iniciais ou valor no dia 0 de armazenamento, segundo 

as seguintes fórmulas: 

 

Equação 1 - Percentagem de tamanho perdido 

% 𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 =  
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 

 

Equação 2 - Percentagem de tamanho ganho 

% 𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 =  
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎 0 
× 100 

 

3.3. Avaliação da massa 

As medições da massa foram realizadas a cada flor, diariamente, com o intuito de 

analisar a influência dos diferentes processos de conservação a que as flores floram 

sujeitas e ainda o modo como o armazenamento a temperatura controlada influencia este 

parâmetro ao longo do tempo. 

A percentagem de massa perdida (Equação 3) ou ganha (Equação 4) foi 

calculada, em relação aos valores iniciais ou ao valor no dia 0 de armazenamento, 

segundo as seguintes fórmulas: 

 

Equação 3 - Percentagem de massa perdida 

% 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 

 

Equação 4 - Percentagem de ganho de massa 

% 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎 0
× 100 

1 

2 
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3.4. Avaliação da cor 

A cor foi medida segundo o sistema de cor CIELAB, L*, a*, b* com o auxílio do 

equipamento da marca Minolta do modelo CR- 400 (Figura 13). Os valores, para cada 

flor, foram obtidos pela média de cinco medições, em sítios diferentes das pétalas das 

flores, visto que cada uma delas tem uma combinação de cores amarela e roxa (Figura 

14). 

 

  

 

Figura 13 - Colorímetro 

 

 

Figura 14 - Esquema de medição da cor 

 

Como já foi referido, a medição da cor foi expressa em três valores, sendo que o 

valor de L* representa a luminosidade da amostra, variando de 0 a 100, cujos valores 

mais baixos representam cores mais escuras que os valores mais altos; o valor de a* 

representa a componente verde-vermelha, sendo que valores mais altos indicam a 

presença de cor vermelha e, por conseguinte, cores mais negativas indicam o verde; o 

eixo b* indica a alteração de cor entre o azul e o amarelo, sendo que o primeiro 

corresponde a valores mais baixos e o segundo a valores mais altos. 
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Tendo em conta o foco do estudo, mais importante que conhecer os valores de 

cada componente de uma determinada flor, é perceber se ocorreram, ou não, alterações 

de cor durante o processo de secagem ou armazenamento a temperatura controlada. 

Assim, pela comparação numérica dos resultados, conseguimos encontrar as diferenças 

absolutas nas três componentes da cor, obtendo os valores de delta L*, delta a* e delta 

b* da seguinte forma: 

 

ΔL* = valor final – valor inicial, sendo que valores positivos indicam que a amostra 

ficou mais clara e valores negativos que a amostra ficou mais escura face ao produto 

inicial; 

Δa* = valor final – valor inicial, sendo que valores positivos indicam uma maior 

presença de cor vermelha e cores mais negativas uma maior cor verde; 

Δb* = valor final – valor inicial, sendo que valores positivos indicam uma 

componente amarela mais forte e negativos uma componente azul mais forte. 

 

3.5. Avaliação da atividade da água 

A atividade da água foi medida através do equipamento HygroLab C1 da marca 

Rotronic, que foi principalmente concebido para a realização de medições de atividade da 

água em alimentos, medicamentos e cosméticos.  

 

 

Figura 15 - Medidor da atividade da água 

 

3.6. Avaliação da qualidade visual 

As flores de Viola cornuta foram avaliadas segundo o seu aspeto visual em todas 

as três experiências. Esta avaliação foi realizada através da análise do registo fotográfico 
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diário das flores e estas foram avaliadas numa escala de um a cinco, segundo os critérios 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Qualidade visual das flores comestíveis frescas numa escala de 1-5; Adaptado de Kelley et al (2002) 

Espécie Avaliação 

 1 2 3 4 5 

Amor-

perfeito 

Flores 

murchas 

Enrolamento das 

pétalas severo 

Pétalas 

moderadamente 

encaracoladas 

Pétalas 

ligeiramente 

encaracoladas 

Sem defeitos 
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3.7. Inquérito sobre atitude consumidor português ao 

consumo de flores comestíveis 

 

Foi desenvolvido um inquérito, que foi realizado entre os dias 26 de Junho de 

2018 a 13 de Setembro 2018 a 685 indivíduos, de modo a permitir compreender a atitude 

dos consumidores portugueses em relação ao consumo de flores comestíveis de acordo 

com o meio ambiente e mecanismos subjacentes na compra deste produto alimentar 

(Tabela.A.IV.1). Este inquérito foi disponibilizado online, com o auxílio da plataforma 

“Google formulários” e foi distribuído via redes sociais e email institucional de todas as 

faculdades da Universidade do Porto. A plataforma utilizada permitiu que os dados 

fossem posteriormente extraídos em formato Windows Excel o que se tornou uma 

vantagem para a organização de dados e realização da análise estatística. 

Os inquiridos são todos de nacionalidade portuguesa e foram questionados sobre 

a sua experiência e motivação na compra de flores comestíveis, além das suas 

características sociodemográficas. Na terceira seção do inquérito as questões foram mais 

direcionadas para avaliar a curiosidade dos consumidores em relação a novos alimentos, 

ao seu estilo de vida, à sua preocupação com a saúde, à sua opinião em relação ao 

aroma floral e à sua atitude em relação ao consumo de flores. Nesta terceira parte todas 

as perguntas tinham como opção de resposta uma escala de Likert de 1 a 5, onde 

variava de discordo completamente e concordo completamente, respetivamente. 

É importante reter que este inquérito não visa definir os fatores que influenciam os 

consumidores portugueses no consumo de flores comestíveis, até porque, depois de 

rever a bibliografia existente sobre flores comestíveis, assim com o estudo realizado por 

Cunha, de Moura (2014), é possível afirmar que as características que mais influenciam 

na compra e consumo de flores comestíveis são as características sensoriais e 

nutricionais, e principalmente o efeito que estas últimas têm sobre a saúde humana. 

Assim, este inquérito pretende apenas perceber a influência direta que estes fatores têm 

na atitude dos consumidores com as flores comestíveis. 

 

Como foi realizado por Chen & Wei (2017), foram propostos vários testes de 

hipóteses para perceber a influência da procura de novos produtos (curiosidade), aroma 

floral, estilo de vida saudável e preocupação com a saúde na atitude dos consumidores 

portugueses em relação ao consumo de flores comestíveis. Propondo-se, deste modo, os 

seguintes testes de hipóteses: 
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H1: A procura de novos produtos relaciona-se positivamente com a atitude dos 

consumidores para as flores comestíveis; 

H2: O aroma floral relaciona-se positivamente com a procura de novos produtos; 

H3: O aroma floral relaciona-se positivamente com a atitude em relação ao 

consumo de flores comestíveis; 

H4: Um estilo de vida saudável tem um impacto positivo na atitude para o 

consumo de flores comestíveis; 

H5: Uma preocupação com a saúde tem um impacto positivo num estilo de vida 

saudável; 

H6: uma preocupação com a saúde relaciona-se positivamente com a atitude em 

relação ao consumo de flores comestíveis; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Estrutura do estudo sobre a atitude em relação ao consumo de flores comestíveis; Adaptado de Chen & Wei 
(2017) 
 

 

3.8. Análise estatística 

3.8.1. Trabalho laboratorial: Comparação dos diferentes métodos 

de conservação para flores comestíveis 

A todas as variáveis: “tamanho”, “atividade da água”, “componentes da cor” e 

“perda de massa”, foi realizado um teste de normalidade, no programa IBM SPSS 

Statistics® versão 25, para definir quais os testes estatísticos a realizar. A normalidade foi 

observada a partir dados obtidos a partir do teste de Kolmogorov-Smirnov quando o n é 

Aroma Floral 

Procura de 
novos produtos 

Atitude em relação ao 
consumo de flores 

comestíveis 

Estilo de Vida 
Saudável 

Preocupação 
com a Saúde 

H1 H2 

H3 

H4 H5 

H6 
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maior que 30, ou através do teste de Shapiro-Wilk quando o n é menor que 30. Com os 

dados obtidos é posteriormente realizado o seguinte teste de hipótese: 

 

H0= a variável segue uma distribuição normal 

H1= a variável não segue uma distribuição normal 

 

Caso seja constatada normalidade dos dados, de uma determinada variável, 

realiza-se o teste ANOVA, caso se estiver a estudar mais que dois tratamentos, que tem 

como objetivo verificar se existem, ou não, diferenças estatisticamente significativas entre 

as médias das variáveis segundo cada tratamento realizado: “secagem por ar quente a 

30 ºC”, “secagem por ar quente a 50 ºC”, “secagem por ar quente a 70 ºC” e “liofilização”, 

mas para os casos em que são estudados apenas dois tratamentos, como é o caso da 

experiência 2, é realizado o teste t para amostras independentes, através do seguinte 

teste de hipótese: 

 

H0= Medias são iguais 

H1= Pelo menos uma das médias é diferentes 

 

Na possibilidade de o p-value ser menor ou igual a 0,05 rejeita-se H0 com 95% de 

confiança e, consequentemente, sendo necessário verificar qual das médias é 

estatisticamente diferente. Se estiver a ser estudo mais que dois tratamentos recorre-se 

ao teste Tukey HSD para comparação de médias, senão é possível comparar as médias 

com o p-value obtido no teste t para amostras independentes. 

Se em algum dos casos o teste de normalidade der um p-value menor ou igual a 

0,05, não se deve rejeitar H0 com 95% de confiança, e, por isso, deve-se realizar o teste 

de Kruskal-Wallis de amostras independentes para fazer a comparação das médias.  
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3.8.2. Inquérito 

 

Para se dar início à análise dos dados da seção 1, correspondente aos dados 

sociodemográficos resultantes das respostas obtidas pelo inquérito, foi realizada uma 

análise descritiva a todas as variáveis de interesse: “idade”, “sexo”, distrito de habitação”, 

“habilitações literárias”, “situação profissional”, “rendimento líquido mensal” e “número de 

elementos do agregado familiar”. 

 

Como a variável “rendimento líquido mensal” inclui a opção de resposta “prefiro 

não responder” é preciso omitir todos os casos em que se verifica essa condição para 

que não influencie os testes de normalidade. 

 

Posteriormente, foram feitas correlações ente as variáveis acima descritas e a 

variável “já consumiu flores comestíveis?” de modo a perceber como é que as diferentes 

características sociodemográficas dos consumidores influenciavam a resposta a esta 

questão. 

Como a pergunta “já consumiu flores comestíveis?” é de resposta “Sim/Não”, não 

se pode usar os testes ANOVA e Kruskal-Wallis, assim, é necessário realizar o teste de 

qui-quadrado com posterior análise de histogramas, com avaliação do valor de V cramer, 

que indica o nível de associação entre as variáveis. 

 

Para o teste de qui-quadrado realiza-se o seguinte teste de hipótese: 

H0 = Não há associação entre os grupos, ou seja, as variáveis são 

independentes 

H1 = Há associação entre os grupos, ou seja, as variáveis são dependentes. 

 

Para a análise da seção 2 do inquérito foram apenas consideradas as respostas 

dos inquiridos que responderam “sim” à pergunta “já consumiu flores comestíveis?”, visto 

que, após verificação dos dados, foi notório que os inquiridos que responderam “não” à 

pergunta anterior selecionaram todas as opções de resposta, em todas as perguntas 

efetuadas na seção 2, sendo assim, a análise destes dados não faz sentido. 

 

Para a análise estatística dos dados obtidos na seção três vão apenas ser 

considerados os casos dos consumidores que já consumiram flores comestíveis, pelo 
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menos uma vez, antes da realização deste inquérito. Em seguida vai ser observada a 

consistência interna com o teste de Alfa de Cronbach, de cada um dos fatores estudados, 

visto que o valor final de cada um deles é obtido a partir da média das três perguntas que 

lhe corresponde. No teste de Alfa de Cronbach é obtido o coeficiente de α que estima 

quão uniformemente os itens contribuem para a soma não ponderada do instrumento, 

variando numa escala de 0 a 1, conhecida como consistência interna da escala, sendo 

que quanto mais elevado o valor de α maior é a homogeneidade dos itens e maior é a 

consistência com que medem a mesma dimensão, sendo que neste caso os itens 

correspondem as respostas dadas pelos inquiridos a cada pergunta realizada e a 

dimensão corresponde aos fatores estudados. Para que um fator seja classificado como 

tendo fiabilidade apropriada é necessário obter valor de α de pelo menos 0.70. 

Posteriormente, vai recorrer-se ao teste qui-quadrado, para se verificar se existem 

associações entre as variáveis ou não, seguindo-se do teste de Sperman unilateral ou 

Pearson, para verificar se a primeira variável aumenta com o aumento da segunda, 

depois de se ter verificado a normalidade das variáveis, segundo o teste Kolmogorov-

Smirnov, visto que, neste caso, o n é 317. 

 

Para a correlação de Spearman foi realizado o seguinte teste de hipótese: 

H0 = Não existe associação entre as variáveis 

H1 = Há associação direta entre as variáveis 

 

Os dados das variáveis “procura de novos produtos”, “aroma floral”, “preocupação 

com a saúde”, “estilo de vida saudável” e “atitude dos consumidores em relação ao 

consumo de flores comestíveis” foram obtidos pela média das três respostas realizadas 

sobre o parâmetro. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Trabalho laboratorial: Comparação dos diferentes 

métodos de conservação em flores comestíveis 

4.1.1 Experiência 1: comparação da qualidade das flores secas 

por liofilização e ar quente a 30, 50 e 70 ºC 

Assim como foi descrito na metodologia, foi realizado um teste de normalidade 

para se verificar quais os testes estatísticos devem de ser utilizados posteriormente. 

Como o conjunto de dados obtido, ao longo desta experiência, tem um n igual a 12, 

temos de analisar a normalidade dos dados adquiridos segundo o teste de Shapiro-Wilk. 

Através da Tabela A.I.1 podemos concluir que todas as variáveis estudadas 

seguem uma distribuição normal, visto que o p-value é maior que 0,05. Assim sendo, vai-

se recorrer ao teste ANOVA para se verificar se as médias são estatisticamente 

diferentes, ou não. 

 

4.1.1.1. Tamanho 

Como referido anteriormente, este parâmetro foi medido antes e depois das flores 

serem submetidas aos processos de conservação, nomeadamente secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização, obtendo-se os dados apresentados da Tabela 6. 

Foi estudado segundo a percentagem tamanho perdido, para se conseguir compreender 

se algum dos tratamentos a influencia de modo significativo, ou não. 

 

Tabela 6 - Valores iniciais e finais e diferença (percentual) dos valores de tamanho em flores submetidas a 
secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizadas 

 
Tamanho Inicial Final Diferença 

 

Comprimento 

(cm) 

Largur

a (cm) 

Comprimento 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Comprimento 

(cm) 
Largura (cm) 

Secagem por ar 

quente a 30ºC 
2,7 2,1 1,2 0,9 1,5 (55,55%) 1,2 (57,14%) 

Secagem por ar 

quente a 50ºC 
2,8 2,3 1,3 1 1,5 (53,57%) 1,3 (53,52%) 

Secagem por ar 

quente a 70ºC 
2,7 2,1 1,1 0,9 1,6 (59,26%) 1,2 (57,14%) 

Liofilização 2,6 2 1,8 1,4 0,8 (30,76%) 0,6 (30,00%) 
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Foi realizado o teste ANOVA (Tabela A.I.2) e verificou-se que o p-value, para 

ambas as variáveis, é menor que 0,05, assim podemos rejeitar H0 com 95% de confiança, 

ou seja, pelo menos uma das médias é significativamente diferente. 

Em seguida, foi realizado o teste Tukey HSD, para comparação de médias, na 

tentativa de identificar qual dos tratamentos apresentava a média diferente. Através deste 

teste foram obtidos os resultados apresentados no Tabela A.I.3 e Tabela A.I.4 

 

 
Figura 17 - Valores da diferença percentual da largura e comprimento iniciais e finais em flores submetidas a 

secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizadas 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças significativas 

(p-value ≤ 0,05) através do teste de Tukey HSD 

 

 
Com os resultados do teste Tukey HSD conseguimos observar que as 

comparações do tratamento “liofilização” com todos os outros, em ambas as 

características: percentagem de largura perdida e percentagem de comprimento perdido 

das flores, mostrou um p-value menor ou igual 0,05, logo é possível afirmar que a média 

deste tratamento é estatisticamente diferente da média dos outros três tratamentos. 

Pela Figura 17 podemos concluir que as flores liofilizadas são aquelas que melhor 

preservaram o seu tamanho inicial, perdendo, em média, aproximadamente 30% do seu 

comprimento e largura, enquanto as flores secas, independentemente da temperatura, 

perderam cerca de 55 a 60% do seu comprimento e largura inicial. 

 

4.1.1.2. Atividade da água 

Assim como foi efetuado para o tamanho, a atividade da água foi avaliada antes e 

depois das flores serem submetidas aos diferentes processos de conservação (Tabela 7). 

A análise estatística desta variável foi estudada segundo o seu valor final, em todos os 

tratamentos. 
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Tabela 7 - Valores iniciais e finais e diferença dos valores de atividade da água em flores submetidas a secagem 
por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizadas 

 
Inicial Final 

Secas 30ºC 0,912 0,501 

Secagem 50ºC 0,937 0,471 

Secagem 70ºC 0,884 0,467 

Liofilização 0,867 0,547 

 

À semelhança do que executado no tópico anterior foi realizado um teste ANOVA 

(Tabela A.I.5) através do qual é não é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, visto 

que o p-value é maior 0,05. Assim, podemos concluir que as médias não são 

estatisticamente diferentes. 

 

 
Figura 18- Valores finais de atividade da água em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e 

liofilizadas 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de Tukey HSD 

 

Apesar disso, através a Figura 18, conseguimos observar que todas as flores 

apresentaram um valor de atividade da água inferior a 0,6, o qual, segundo Yan et al 

(2008), é o valor mínimo para que o crescimento da maioria dos microrganismos seja 

inibido. Assim sendo, é possível concluir que este parâmetro não representa uma 

vantagem para nenhum dos métodos de conservação, visto que todos os tratamentos 

atingiram o valor mínimo esperado. 
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4.1.1.3. Cor 

A cor foi avaliada nas flores frescas e depois de serem submetidas ao processo 

de conservação, segundo o sistema de cor CIELAB, L*, a*, b*, e cada valor resulta da 

média de cinco medições (Tabela 8). 

Para se compreender melhor a influência dos tratamentos neste parâmetro, este 

foi avaliado segundo a diferença entre os valores iniciais e finais, de modo a obter-se os 

valores de delta L*, delta a* e delta b* para cada um dos tratamentos. 

 

Tabela 8- Valores iniciais, finais e diferença dos valores de cor, em sistema L*, a*, b*, em flores submetidas a 
secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizadas 

  
Inicial Final Diferença 

  
L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

Secas 30ºC 

1 45,60 2,61 28,68 54,86 4,22 28,33 9,26 1,62 -0,35 

2 52,26 -0,01 31,18 46,45 0,07 24,23 5,81 0,08 -6,95 

3 44,12 4,34 18,88 51,13 3,45 18,71 -7,01 -0,89 -0,17 

Secagem 

50ºC 

1 59,91 -0,19 46,70 58,44 5,96 29,85 1,47 6,16 -16,85 

2 51,91 3,56 34,48 47,91 4,22 20,36 4,00 0,66 -14,12 

3 49,54 3,25 27,75 52,42 2,39 19,30 -2,89 -0,86 -8,46 

Secagem 

70ºC 

1 59,89 -3,35 40,53 52,76 2,66 19,50 7,12 6,00 -21,03 

2 59,31 -3,20 43,44 59,43 2,13 15,69 -0,12 5,34 -27,75 

3 56,58 -0,51 37,27 56,23 1,98 18,85 0,35 2,48 -18,41 

Liofilização 

1 47,41 1,60 24,06 55,33 3,97 9,47 -7,92 2,38 -14,59 

2 52,29 -1,24 29,13 54,52 4,87 5,23 -2,23 6,11 -23,90 

3 44,97 3,49 22,29 48,35 -0,470 4,25 -3,38 -3,96 -18,03 

 

Pelo teste ANOVA realizado (Tabela A.I.6) conseguimos verificar que os p-value 

para as componentes da cor L* e a* são maiores que 0,05, sendo que não podemos 

rejeitar H0 com 95% de confiança. Para a componente de cor b*, o p-value é menor ou 

igual que 0,05 e, por isso, é possível rejeitar H0 com 95% de confiança. Com isto, 

conseguimos concluir que pelo menos uma das médias na componente da cor b* é 

estatisticamente diferente.  

 

Para verificar qual dos nossos tratamentos apresenta a média estatisticamente 

diferente, foi realizado um teste Tukey HSD, para comparação de médias (Tabela A.I.7). 
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Figura 19 - Diferença de valores iniciais e finais das componentes da cor em flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizadas 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de Tukey HSD 

 

Segundo a Figura 19 não houve diferenças significativas ao nível das 

componentes da cor L* e a*, sendo possível observar que as flores secas por ar quente a 

30, 50 e 70 ºC ficaram mais claras e com uma maior componente de cor vermelha, visto 

que os valores de delta L* e delta a* foram positivos, enquanto as flores liofilizadas 

escureceram ligeiramente e ficaram um pouco mais vermelhas, pois obtiveram valores de 

delta L* negativos e delta a* positivos.  

Pelo contrário, todos os valores de delta b* registados foram negativos, indicando 

uma maior presença de cor azul. Como as flores secas por ar quente a 50 e 70 ºC e 

liofilizadas obtiveram valores mais baixos, comparativamente com as flores secas por ar 

quente a 30 ºC, o que indica uma maior perda de cor amarela.  

Os resultados obtidos vieram corroborar o estudo realizado por Chen et al (2000), 

que indica as mudanças de cor em cravos e rosas submetidas a liofilização a diferentes 

combinações de tempo – temperatura. Neste, os autores indicam que visualmente as 

flores liofilizadas ficaram mais escuras, mais murchas e mais pequenas quando 

comparadas com as flores frescas, o que também foi observado neste estudo realizado a 

flores de Viola cornuta e, indicaram ainda, que o valor do parâmetro L diminui, assim 

como os valores de b*, como aconteceu neste nosso estudo. Apesar disso, Chen et al 

(2000) reportaram que a componente de cor a* diminuiu com o tempo o que não 

aconteceu nas flores de Viola cornuta liofilizadas. 

Estes resultados vieram também apoiar os resultados obtidos por Peplowitz 

(1943) e Boscovic (1979), que indicaram que a liofilização não impede a perda de cor das 
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flores, visto que, no presente estudo, as flores liofilizadas foram as que apresentaram 

maiores diferenças a níveis da cor. 

 

4.1.1.4. Perda de massa 

Assim como foi efetuado para as restantes variáveis, a massa foi medida antes e 

depois das flores serem submetidas aos diferentes processos de conservação (Tabela 9). 

A análise estatística desta variável foi estudada segundo a percentagem de massa 

perdida. 

 

Tabela 9 - Valores iniciais, finais e percentagem de massa perdida em flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizadas 

 
Inicial (g) Final (g) Massa Perdida (%) 

Secagem por ar quente a 30 ºC 0,0784 0,0123 84,31 

Secagem por ar quente a 50 ºC 0,0805 0,0127 84,22 

Secagem por ar quente a 70 ºC 0,0639 0,0055 91,39 

Liofilização 0,0689 0,0097 85,92 

 

Através do teste ANOVA realizado (Tabela A.I.8), é possível rejeitar H0 com 95% 

de confiança visto que o p-value é inferior a 0,05. Com isto é possível afirmar que pelo 

menos uma das médias é estatisticamente diferente das restantes e, através do teste 

Tukey HSD (Tabela A.I.9) concluímos que a média do tratamento “secagem por ar quente 

a 70 ºC” é superior das restantes. 

  

 

Figura 20- Valores da percentagem de perda de massa em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 

70 ºC e liofilizadas 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de Tukey HSD 
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A perda de massa foi mais evidente em flores secas por ar quente a 70 ºC, com 

uma perda de 91,35%, seguindo-se as restantes sem diferenças estatística entre elas, 

flores secas por liofilização, ar quente a 50 e 70ºC, com valores de 85,8%, 84,0% e 

84,0%, respetivamente (Figura 20). 

 

4.1.1.5. Qualidade Visual 

Não foi realizada a análise da qualidade visual segundo a Tabela 5, visto que as 

flores iriam ser submetidas a processos de secagem, acabando por serem todas 

classificadas como categoria 1, não sendo significativo para a comparação dos mesmos. 

Segundo a Tabela 10, foi possível observar que, a nível da aparência visual, as 

flores liofilizadas foram aquelas que conseguiram manter melhor a qualidade, ficando 

com uma aparência mais similar às flores frescas, quando comparada com os outros 

métodos de conservação, apesar da sua cor ter alterado e de terem diminuído 30% do 

seu tamanho inicial.  

A secagem por ar quente, independentemente da temperatura, fez com que as 

flores encolhessem drasticamente, mas, ao contrário do que era previso, mantiveram as 

suas cores características. 
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Tabela 10 - Registos fotográficos para as flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização 

Secagem por ar quente 

 Temperatura = 30ºC Temperatura = 50ºC 
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Secagem por ar quente Liofilização 

 Temperatura = 70ºC 

Temperatura congelação = -45ºC 

Vácuo Set Point = 0,002 bar 

Temperatura aquecimento = 25ºC 
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4.1.2. Experiência 2: comparação da qualidade das flores 

armazenadas a temperatura controlada a 5 e 20 ºC ao 

longo de 10 dias 

 

Na experiência 2 foram avaliados os efeitos de diferentes temperaturas de 

armazenamento a temperatura controlada, ao longo de 10 dias, nos mesmos parâmetros 

que foram avaliados para a experiência 1, ou seja, tamanho, atividade da água, cor, 

perda de massa e qualidade visual.  

Assim como foi descrito na metodologia, foi realizado um teste de normalidade 

para se verificar quais os testes estatísticos devem de ser utilizados posteriormente. 

Como o conjunto de dados obtido, ao longo desta experiência, tem um n igual a 6, temos 

de analisar a normalidade dos dados adquiridos segundo o teste de Shapiro-Wilk. 

(Tabela A.II.1, Tabela A.II.2 e Tabela A.II.3). 

A análise estatística foi realizada de modo a que se conseguisse comparar ambos 

os tratamentos em cada um dos dias, para ver se houveram diferenças em ambos os 

modos de tratamento ao longo do tempo de armazenamento.  

 

É possível constatar que todas as variáveis seguem uma distribuição normal, visto 

que, o p-value é maior que 0,05, em todas as variáveis estudadas, não sendo possível 

rejeitar H0 com 95% de confiança. Assim sendo, vai-se recorrer ao teste t para amostras 

independentes para se verificar se as médias são estatisticamente diferentes, ou não. 

 

4.1.2.1. Tamanho 

Este parâmetro foi medido diariamente nas flores submetidas armazenamento a 

temperatura controlada a 5 e 20 ºC durante 10 dias, obtendo-se os dados apresentados 

na Tabela 11. 

Este foi estudado segundo a percentagem comprimento e largura perdida, para se 

compreender se estas são alteradas ao longo do armazenamento a temperatura 

controlada. 
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Tabela 11 - Valores iniciais e finais e diferença dos valores de tamanho, durante 10 dias, em flores 

submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

 

 Comprimento Largura 

 Armazenadas 

a 5 ºC 

Armazenadas 

a 20 ºC 

Armazenadas 

a 5 ºC 

Armazenadas 

a 20 ºC 

Dia0 2,7 2,7 2,3 2,2 

Dia 1 2,6 1,3 2,3 1,0 

% Perda de tamanho desde o dia 0 3,70
a 

51,25
b
 1,45

a
 55,22

b
 

Dia 2 2,5 1,2 2,1 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 6,17
a
 55,00

b
 7,25

a
 58,21

b
 

Dia 3 2,5 1,2 2,1 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 8,64
a
 55,00

b
 8,70

a
 59,70

b
 

Dia 4 2,3 1,2 2,0 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 14,81
a
 56,25

b
 11,59

a
 59,70

b
 

Dia 5 2,3 1,2 2,0 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 16,05
a
 56,25

b
 11,59

a
 59,70

b
 

Dia 6 2,2 1,2 2,0 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 17,28
a
 56,25

b
 11,59

a
 59,70

b
 

Dia 7 2,2 1,2 2,0 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 17,28
a
 56,25

b
 11,59

a
 59,70

b
 

Dia 8 2,2 1,2 2,0 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 19,75
a
 56,25

b
 13,04

a
 59,70

b
 

Dia 9 2,1 1,2 1,9 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 20,99
a
 56,25

b
 15,94

a
 59,70

b
 

Dia 10 2,1 1,2 1,9 0,9 

% Perda de tamanho desde o dia 0 20,99
a
 56,25

b
 15,94

a
 59,70

b
 

 
 

Foi efetuado um teste t para amostras independentes para a percentagem de 

comprimento perdido (Tabela A.II.4) e percentagem de largura perdida (Tabela A.II.5), 

com os dados da Tabela 11, para verificar se existem, ou não, diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias dos diferentes tratamentos, em cada dia 

estudado. Assim, conseguimos concluir que existem diferenças entre as médias dos 

tratamentos para todos os dias estudados, tanto para a percentagem de comprimento 

perdido como para a percentagem de largura pedida, visto que o p-value é menor que 

0,05 em todos os dias estudados, levando a que possamos rejeitar H0 com 95% de 

confiança. 
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Figura 21 - Valores da percentagem de comprimento perdido, ao longo de 10 dias, em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC; 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste t para amostras independentes 

 

 

Figura 22 - Valores da percentagem de comprimento perdido, ao longo de 10 dias, em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC; 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste t para amostras independentes 

 
É ainda possível constatar que, a partir da Figura 21 e Figura 22, o 

armazenamento a temperatura controlada de 20 ºC, durante dez dias, leva a que as 

flores percam o seu tamanho mais rapidamente do que as flores armazenadas a 5 ºC, 

além de levarem a perdas de tamanho superiores, podendo chegar a perdas de 

comprimento e largura de 55 e 60%, respetivamente. 
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4.1.2.2. Atividade da Água  

A atividade da água foi avaliada diariamente nas flores armazenadas a 5 e 20 ºC 

(Tabela 12). A análise estatística desta variável foi estudada segundo o seu valor diário 

para se compreender possíveis alterações ao longo do armazenamento a temperatura 

controlada. 

 

Tabela 12 - Valores iniciais e finais e diferença dos valores da atividade da água, durante 10 dias, em flores 

submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

 Armazenadas a 5 ºC Armazenadas a 20 ºC 

Dia 0 0,883
a
 0,92

b
 

Dia 1 0,879
a
 0,685

b
 

Dia 2 0,878
a
 0,673

b
 

Dia 3 0,877
a
 0,657

b
 

Dia 4 0,752
a
 0,644

a
 

Dia 5 0,703
a
 0,635

a
 

Dia 6 0,699
a
 0,631

a
 

Dia 7 0,650
a
 0,625

a
 

Dia 8 0,639
a
 0,624

a
 

Dia 9 0,625
a
 0,615

a
 

Dia 10 0,616
a
 0,601

a
 

 

A partir da Tabela A.II.6 é possível concluir que as médias dos tratamentos, nos 

dias 0, 1, 2, 3 e 7 são estatisticamente diferentes, visto que o p-value é menor ou igual a 

0,05, sendo possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ao contrário do que acontece nos 

restantes dias. 

 

Figura 23 – Valores de atividade da água, ao longo de 10 dias, de flores submetidas a armazenamento a 

temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste t para amostras independentes 
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Apesar disso, a partir da Figura 23 é possível que constatar que apesar das flores 

armazenadas a 20 ºC terem uma diminuição da atividade da água mais rápida, no final 

não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois tratamentos, sendo 

que ambas as médias convergiram para a mesma gama de valores, cerca de 0,60. 

 

4.1.2.3. Cor 

A cor foi avaliada diariamente durante o armazenamento das flores, ao longo de 

10 dias, segundo o sistema de cor CIELAB, L*, a*, b*, e cada valor resulta da média de 

cinco medições (Tabela 13). 

Para se compreender melhor a influência da temperatura de armazenamento 

neste parâmetro, este foi avaliado segundo a diferença entre os valores iniciais e finais, 

de modo a obter-se os valores de delta L*, delta a* e delta b* para cada um dos dias e 

tratamentos. 

 

Tabela 13 - Valores iniciais e finais e diferença dos valores dos componentes da cor, durante 10 dias, em flores 

submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

 
L* a* b* 

 

Armazenadas 
a 5ºC 

Armazenadas 
a 20ºC 

Armazenadas 
a 5ºC 

Armazenadas 
a 20ºC 

Armazenadas 
a 5ºC 

Armazenadas 
a 20ºC 

Dia 0 49,04 56,59 2,83 3,90 22,63 30,39 

Dia 1 47,83 59,95 1,96 4,11 20,04 26,57 

Diferença desde o dia 0 1,21
a
 -3,36

b
 0,87

a
 -0,21

a
 2,60

a
 3,82

a
 

Dia 2 46,88 57,13 1,89 4,39 15,57 25,55 

Diferença desde o dia 0 2,16
a
 -0,54

a
 0,94

a
 -0,49

a
 7,07

a
 4,84

a
 

Dia 3 48,43 56,37 1,88 4,56 12,96 24,16 

Diferença desde o dia 0 0,62
a
 0,22

a
 0,95

a
 -0,66

a
 9,68

a
 6,23

a
 

Dia 4 47,11 58,92 0,39 4,68 12,68 21,62 

Diferença desde o dia 0 1,93
a
 -2,33

b
 2,44

a
 -0,78

a
 9,95

a
 8,77

a
 

Dia 5 46,73 57,68 0,45 4,75 13,06 20,83 

Diferença desde o dia 0 2,31
a
 -1,09

a
 2,38

a
 -0,85

a
 9,57

a
 9,56

a
 

Dia 6 46,17 58,24 0,49 4,93 12,02 19,99 

Diferença desde o dia 0 2,88
a
 -1,65

a
 2,34

a
 -1,03

a
 10,61

a
 10,40

a
 

Dia 7 45,94 58,67 0,40 4,94 12,15 19,66 

Diferença desde o dia 0 3,10
a
 -2,08

a
 2,43

a
 -1,04

a
 10,49

a
 10,73

a
 

Dia 8 45,78 60,99 0,40 5,83 13,42 22,39 

Diferença desde o dia 0 3,26
a
 -4,40

b
 2,43

a
 -1,93

a
 9,21

a
 8,00

a
 

Dia 9 44,50 60,40 0,63 5,94 12,35 23,97 

Diferença desde o dia 0 4,54
a
 -3,81

b
 2,20

a
 -2,04

b
 10,28

a
 6,42

a
 

Dia 10 44,70 58,01 0,64 5,96 12,83 23,32 

Diferença desde o dia 0 4,35
a
 -1,42

b
 2,19

a
 -2,06

a
 9,80

a
 7,07

a
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Foi realizado o teste t para amostras independentes (Tabela A.II.7, Tabela A.II.8 e 

Tabela A.II.9) para as componentes de cor L*, a* e b*, segundo cada dia de 

armazenamento, para verificar se havia, ou não, diferenças entre as médias dos dois 

tratamentos avaliados.  

Conseguiu-se verificar que, para a componente da cor L*, o p-value é inferior ou 

igual a 0,05 nos dias 1, 4, 8, 9 e 10, sendo possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, a média dos dois tratamentos é estatisticamente diferente nestes dias. Para a 

componente da cor a*, as médias dos tratamentos são estatisticamente diferentes no dia 

9, visto que o p-value é menor ou igual 0,05. Para a componente da cor b* o p-value é 

sempre maior que 0,05, o que leva a concluir que não existem diferenças entre as médias 

dos dois tratamentos em todos os dias de armazenamento. 

 

 

Figura 24 - Diferença de valores das componentes da cor L*, durante 10 dias, em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste t para amostras independentes 

 

 

Figura 25 - Diferença de valores das componentes da cor a*, durante 10 dias, em flores submetidas a 

armazenamento aa temperaturas controladas de 5 e 20 ºC 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste t para amostras independentes 
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Figura 26 - Diferença de valores das componentes da cor b*, durante 10 dias, em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste t para amostras independentes 

 

Através da Tabela A.II.7 é possível observar que, na maioria dos dias, os valores 

da componente de cor L*, de cada um dos tratamentos, é significativamente diferente, 

visto que o p-value é menor que 0,05, ou seja, é possível rejeitar H0 com 95% de 

confiança. Ainda assim, é possível perceber, a partir da Figura 24, que os valores de L* 

das flores armazenadas a 5 ºC aumentam ao longo dos 10 dias, sempre com valores 

positivos, enquanto que o valor diário das flores armazenadas a 20 ºC diminui ao longo 

do tempo de armazenamento, com valores negativos em todos os dias estudados.  

 

Para a componente de cor a*, a partir da Tabela A.II.8 consegue-se perceber que 

os valores médios diários de ambos os tratamentos não têm alterações estatisticamente 

significativas, para a maioria dos dias, visto que o p-value é maior que 0,05, ou seja, é 

possível rejeitar H0 com 95% de confiança. Apesar disso, através da Figura 25 

consegue-se concluir que houve diferenças nas médias e que é notório que os valores de 

a* das flores submetidas a armazenamento refrigerado a 5 ºC aumentam ao longo do 

tempo de armazenamento, sempre com valores positivos, enquanto o valor de a* para 

flores armazenadas a 20 ºC diminuem durante esse período, sempre com valores 

negativos.  

 

Através dos resultados obtidos na Tabela A.II.9 é possível constatar que os 

valores médios diários para a componente da cor b*, em ambos os tratamentos, são 

estatisticamente diferentes, porque o p-value é maior que 0,05, não sendo possível 

rejeitar H0 com 95% de confiança. A partir da Figura 26 é possível observar que os 
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valores diários das flores submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 

20 ºC aumentam ao longo dos 10 dias de armazenamento, sempre com valores positivos. 

 

Assim, podemos concluir que as flores submetidas a armazenamento refrigerado 

a 5 ºC tornaram-se mais claras, mais vermelhas e mais amarelas, enquanto as flores 

armazenadas a 20 ºC com o tempo ficaram mais escuras, verdes e amarelas. 

 

4.1.2.4. Perda de Massa 

A massa das flores foi avaliada diariamente, ao longo de dez dias, em flores 

armazenadas a 5 e 20 ºC para conseguir-se compreender a influência da temperatura de 

armazenamento neste parâmetro (Tabela 14). A análise estatística desta variável foi 

estudada segundo a percentagem de massa perdida para cada dia de armazenamento. 

 

Tabela 14 - Valores iniciais e finais e diferença dos valores de massa, durante 10 dia, em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

 

 
Armazenadas a 5ºC Armazenadas a 20ºC 

Dia 0 0,08 0,09 

Dia 1 0,0596 0,0222 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 25,36% 74,68% 

Dia 2 0,0515 0,0154 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 35,68% 82,73% 

Dia 3 0,0328 0,0154 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 58,65% 82,71% 

Dia 4 0,0224 0,0147 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 71,58% 83,46% 

Dia 5 0,021033 0,014767 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 73,40% 83,39% 

Dia 6 0,018 0,014833 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 77,44% 83,31% 

Dia 7 0,0162 0,0148 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 79,78% 83,35% 

Dia 8 0,0158 0,0148 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 80,29% 83,35% 

Dia 9 0,0158 0,01 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 80,27% 83,38% 

Dia 10 0,0156 0,01 

%Perdida de massa perdida desde o dia 0 80,50% 83,38% 
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Assim como foi realizado anteriormente, com os dados da Tabela 14, foi 

executado um teste t para amostras independentes para observar se existiam diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias dos valores diários obtidos de 

percentagem de perda de massa para as flores submetidas a armazenamento a 

temperatura controlada de 5 e 20 ºC. Através dos resultados obtidos pela Tabela A.II.10 

conseguimos concluir que as médias dos tratamentos eram estatisticamente diferentes 

nos dias 1, 2, 3, 4, 6 e 7 de armazenamento, visto que o p-value é menor ou igual a 0,05, 

sendo possível rejeitar H0 com 95% de confiança.  

 

 

Figura 27- Valores da perda de massa em flores submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 

20 ºC, ao longo de 10 dias 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) do teste t para amostras independentes 

 

À semelhança do que foi observado com a variável “atividade da água”, a 

percentagem de perda de massa apresenta médias, dos dois tratamentos, 

estatisticamente diferentes apenas no início do armazenamento, visto que, até ao dia 4 

de armazenamento, os valores de p-values obtidos no teste ANOVA são menores que 

0,05, sendo possível rejeitar H0 com 95% de confiança (Tabela A.II.10 e Figura 27).  

  

Esta diminuição de massa está relacionada com a perda de água, o que pode 

indicar que a diminuição da atividade da água está relacionada com a diminuição da 

massa, daí terem um comportamento semelhante. 
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4.1.2.5. Qualidade Visual 

A qualidade visual das flores foi avaliada segundo a Tabela 5. As flores de Viola 

cornuta, colocadas em armazenamento a temperatura controlada, foram avaliadas 

diariamente segundo o seu aspeto visual, durante os 10 dias. 

 

Tabela 15 – Qualidade visual das flores submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, 

durante 10 dia, segundo uma escala de 1 a 5 

  
Armazenadas a 5 ºC Armazenadas a 20 ºC 

Dia 0 

1 5 5 

2 5 5 

3 5 5 

Dia 1 

1 5 1 

2 4 1 

3 5 1 

Dia 2 

1 5 1 

2 4 1 

3 4 1 

Dia 3 

1 4 1 

2 3 1 

3 3 1 

Dia 4 

1 4 1 

2 3 1 

3 3 1 

Dia 5 

1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

Dia 6 

1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

Dia 7 

1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

Dia 8 

1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

Dia 9 

1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

Dia 10 

1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

 

Com os dados apresentados na Tabela 15 foi realizado um teste Kruskal-Wallis de 

amostras independentes para se verificar se havia, ou não, diferenças entre as médias 

dos dois tratamentos avaliados (Tabela A.II.11). 
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Através dos resultados obtidos pelo teste de Kruskal-Wallis é possível rejeitar H0 

com 95% de confiança para todos os dias estudados, exceto do dia 0, visto que o p-value 

é menor ou igual a 0,05. Assim, podemos concluir que as médias dos tratamentos, nos 

dias 1 a 10 são estatisticamente diferentes. 

 

 

Figura 28- Qualidade visual das flores submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, 

durante 10 dia, segundo uma escala de 1 a 5 

 

É possível observar, a partir da Figura 28, que as flores de Viola cornuta 

submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 20 ºC mantiveram uma 

qualidade visual aceitável, ou seja, classificadas como 3 ou superior, apenas durante um 

dia. As flores que foram armazenadas a 5 ºC mantiveram uma qualidade visual aceitável 

até ao fim do tempo de armazenamento estudado, ou seja, 10 dias.  

Ainda é possível concluir que as flores perderam mais rapidamente a sua 

qualidade visual como consequência do aumento de temperatura. Estes resultados vão 

de encontro aos resultados obtidos por Kelley et al (2003) que indicaram que as flores 

cortadas envelhecem mais rapidamente quando a temperatura é mais elevada.  

 

Segundo as Tabela 16 e Tabela 17, é possível observar que as flores submetidas 

a armazenamento refrigerado a 5 ºC foram aquelas que mantiveram melhor a sua 

qualidade visual. As flores armazenadas a 20 ºC acabaram por obter um aspeto murcho 

semelhante às flores secas por ar quente, onde se observou alterações acentuadas da 

cor e tamanho. 
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Tabela 16 - Registos fotográficos para as flores submetidas a armazenamento refrigerado de 5 ºC, durante 10 dias 
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Tabela 17 - Registos fotográficos para as flores submetidas armazenamento a temperatura controlada de 20 ºC, durante 10 dias 
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4.1.3. Experiência 3: comparação da qualidade das flores secas 

por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizadas, armazenadas a 

temperatura controlada de 20 ºC ao longo de 10 dias 

 

À semelhança da experiência 1 e 2 foram realizados testes de normalidade a 

todas as variáveis estudadas (Tabela A.III.1, Tabela A.III.2 e Tabela A.III.3). Como o 

conjunto de dados obtido, ao longo desta experiência, tem um n igual a 12, temos de 

analisar a normalidade dos dados adquiridos segundo o teste de Shapiro-Wilk. 

Assim como foi efetuado na experiência 2, a análise estatística foi realizada de 

modo a que fosse compassível comparar os dados em cada dia de armazenamento, para 

ver se, ao longo do armazenamento, existiam, ou não, diferenças significativas entre as 

médias.  

 

Como é possível verificar nas Tabela A.III.1 e Tabela A.III.2 que a variável 

“percentagem de ganho de comprimento”, “percentagem de ganho de largura”, “atividade 

da água” e “percentagem de ganho de massa” obtiveram valores de p-value menores ou 

iguais a 0,05 em alguns dias, sendo possível rejeitar H0 com 95%, o que indica que não 

seguem uma distribuição normal. Assim será realizado o teste de Kruskal-Wallis para a 

comparação de médias.  

 

Na Tabela A.III.3 é possível observar que as variáveis “diferenças de L*”, 

“diferenças de a*” e “diferenças de b*” seguem uma distribuição normal em todos os dias 

estudados, visto que o p-value é maior que 0,05 sendo não sendo possível rejeitar H0 

com 95% de confiança. Deste modo, será utilizado o teste ANOVA para comparação de 

médias. 
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4.1.3.1 Tamanho 

Este parâmetro foi medido diariamente nas flores submetidas a secagem por ar 

quente e liofilização que foram, posteriormente, sujeitas a armazenamento a temperatura 

controlada de 20 ºC durante 10 dias, obtendo-se os dados apresentados na Tabela 18. 

Este foi estudado segundo a percentagem comprimento e largura perdida, para se 

compreender se estas são alteradas ao longo do armazenamento a temperatura 

controlada de 20 ºC, onde valores de 100% representam o comprimento ou largura inicial, 

ou seja, o comprimento e largura da flor ao dia 0. 

  

Tabela 18 - Valores iniciais e diferença dos valores de comprimento em flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia 

  Secagem por ar 

quente a 30 ºC 

Secagem por ar 

quente a 50 ºC 

Secagem por ar 

quente a 70 ºC Liofilização 

Dia0 1,17 1,23 1,10 1,80 

Dia 1 1,17 1,27 1,13 1,80 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 100,00 103,25 102,73 100,00 

Dia 2 1,20 1,33 1,17 1,83 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 102,56 108,13 106,36 101,67 

Dia 3 1,23 1,33 1,23 1,87 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 105,13 108,13 111,82 103,89 

Dia 4 1,23 1,33 1,27 1,90 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 105,13 108,13 115,45 105,56 

Dia 5 1,23 1,33 1,27 1,90 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 105,13 108,13 115,45 105,56 

Dia 6 1,23 1,33 1,27 1,97 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 105,13 108,13 115,45 109,44 

Dia 7 1,23 1,33 1,27 1,97 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 105,13 108,13 115,45 109,44 

Dia 8 1,27 1,33 1,27 2,00 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 108,55 108,13 115,45 111,11 

Dia 9 1,27 1,33 1,27 2,00 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 108,55 108,13 115,45 111,11 

Dia 10 1,27 1,33 1,27 2,00 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 108,55 108,13 115,45 111,11 
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Tabela 19 - Valores iniciais e finais e diferença dos valores de largura em flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia 

 

Secas 30 

ºC 

Secas 50 

ºC 

Secas 70 

ºC Liofilização 

Dia0 0,90 0,97 0,87 1,40 

Dia 1 0,90 1,03 0,87 1,40 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 100,00 106,19 100,00 100,00 

Dia 2 0,90 1,07 0,93 1,40 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 100,00 110,31 106,90 100,00 

Dia 3 0,90 1,07 0,97 1,40 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 100,00 110,31 111,49 100,00 

Dia 4 0,93 1,07 0,97 1,40 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 103,33 110,31 111,49 100,00 

Dia 5 0,93 1,07 0,97 1,40 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 103,33 110,31 111,49 100,00 

Dia 6 0,93 1,07 0,97 1,47 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 103,33 110,31 111,49 105,00 

Dia 7 1,00 1,07 0,97 1,47 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 111,11 110,31 111,49 105,00 

Dia 8 1,00 1,07 0,97 1,47 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 111,11 110,31 111,49 105,00 

Dia 9 1,00 1,07 0,97 1,50 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 111,11 110,31 111,49 107,14 

Dia 10 1,00 1,07 0,97 1,50 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 111,11 110,31 111,49 107,14 

 
 
 

Como já foi verificado, para esta variável existem dias em que a variável não 

segue uma distribuição normal e, por esse motivo, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis 

de amostras independentes em todos os dias estudados, com os dados das Tabela 18 e 

Tabela 19. Este teste ajuda a perceber se existem, ou não, diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias dos diferentes tratamentos. 

 

Como é possível verificar na Tabela A.III. 4, o p-value deu maior que 0,05, em 

todos os dias estudados, não sendo possível rejeitamos a hipótese H0 com 95% de 

confiança. Ou seja, é possível concluir que as médias não diferem entre si ao longo do 

período de armazenamento, para a variável “percentagem de comprimento perdido” 

Para a variável “percentagem de largura perdida” o p-value deu menor ou igual a 
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0,05, em alguns dos dias estudados assim, rejeitamos a hipótese H0 com 95% de 

confiança nesses casos (Tabela A.III.5). Mas é necessário verificar qual, ou quais, das 

médias difere das restantes, para isso foram realizadas comparações múltiplas (Tabela 

A.III.6, Tabela A.III.7, Tabela A.III.8 e Tabela A.III.9), com os seguintes resultados: 

 

 
Figura 29 - Valores da percentagem de comprimento ganho em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 

50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia, onde 100% representa a massa inicial 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de comparações múltiplas  

 

 
Figura 30 - Valores da percentagem de largura ganha em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 

70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia, onde 100% representa a massa inicial 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de comparações múltiplas 

Como podemos verificar pela Tabela A.III. 4 não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias dos tratamentos, visto que o p-value é 

menor que 0,05 em todos os dias. Contudo é possível constatar, através da Figura 29 

que o comprimento das flores aumenta ao longo do período de armazenamento, 

atingindo uma maior percentagem de ganho de comprimento em flores que foram 
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submetidas a secagem por ar quente a 70 ºC, apesar de esta diferença não ser suficiente 

para se tornar significativa. 

Através da Tabela A.III.5 é possível observar que existem diferenças significativas 

entre os quatro tratamentos estudados, em alguns dias, visto que nesses dias o p-value é 

menor que 0,05. É ainda possível constatar, a partir da Figura 30, que as flores 

submetidas a secagem por ar quente por 50 e 70 ºC tiveram um ganho de largura mais 

rápido que as flores dos outros tratamentos. Apesar disso, no fim do tempo de 

armazenamento, nenhum dos tratamentos mostraram diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias. 

 

4.1.3.2. Atividade da Água 

Este parâmetro foi medido diariamente nas flores submetidas a secagem por ar 

quente e liofilização que foram, posteriormente, sujeitas a armazenamento a temperatura 

controlada de 20 ºC durante 10 dias, obtendo-se os dados apresentados na Tabela 20. A 

análise estatística desta variável foi estudada segundo o seu valor diário para se 

compreender possíveis alterações ao longo do armazenamento. 

 

Tabela 20 - Valores iniciais e diferença dos valores da atividade da água em flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia 

 

  Secas 30 ºC Secas 50 ºC Secas 70 ºC Liofilização 

Dia0 0,511 0,426 0,467 0,547 

Dia 1 0,517 0,495 0,472 0,553 

Dia 2 0,633 0,586 0,619 0,608 

Dia 3 0,635 0,589 0,625 0,611 

Dia 4 0,637 0,603 0,638 0,625 

Dia 5 0,640 0,609 0,637 0,631 

Dia 6 0,640 0,611 0,636 0,635 

Dia 7 0,640 0,616 0,635 0,636 

Dia 8 0,369 0,616 0,636 0,639 

Dia 9 0,640 0,618 0,636 0,640 

Dia 10 0,640 0,621 0,637 0,638 

 
 

Foi realizado um teste Kruskal-Wallis de amostras independentes, com os dados 

da Tabela 20, para se verificar se havia, ou não, diferenças entre as médias dos dois 

tratamentos avaliados. 
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No que diz respeito à atividade da água, foi possível observar que existe pelo 

menos um dia, em que a médias dos quatro tratamentos é diferente (Tabela A.III.10), 

assim sendo, foram realizadas comparações múltiplas (Tabela A.III.11, Tabela A.III.12 e 

Tabela A.III.13). 

 

 
Figura 31 - Valores da atividade da água em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e 

liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de comparações múltiplas  

 
A partir da Figura 31 é possível observar que existem alguns dias (dia 0, 1 e 5) em 

que as médias entre os quatro tratamentos são estatisticamente significativas, visto que o 

p-value é menor que 0,05, ou seja, é possível rejeitar H0 com 95% de confiança. Apesar 

disso, a partir da Figura 31 é possível constatar que, apesar das flores terem valores de 

atividade da água iniciais significativamente diferentes, ao fim dos 10 dias de 

armazenamento a 20 ºC todas elas ficaram com valores semelhantes, sendo que todas 

as médias convergiram para a mesma gama de valores, cerca de 0,60. 

 

4.1.3.3. Cor 

A cor foi avaliada diariamente durante o armazenamento a temperatura controlada 

a 20 ºC, ao longo de 10 dias, segundo o sistema de cor CIELAB, L*, a*, b*, e cada valor 

resulta da média de cinco medições (Tabela 21). Para compreender melhor a influência 

da temperatura de armazenamento neste parâmetro, este foi avaliado segundo a 

diferença entre os valores iniciais e finais, de modo a obter-se os valores de delta L*, 

delta a* e delta b* para cada um dos dias e tratamentos. 
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Tabela 21 - Valores iniciais e diferença dos valores da componente da cor L* em flores submetidas a secagem 

por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia 

 

  Secas 30 ºC Secas 50 ºC Secas 70 ºC Liofilização 

Dia0 50,814 52,929 56,143 52,734 

Dia 1 51,712 53,384 56,115 52,222 

Diferença desde o dia 0 0,898 0,455 -0,028 -0,512 

Dia 2 52,595 54,176 55,983 51,647 

Diferença desde o dia 0 1,781 1,247 -0,160 -1,087 

Dia 3 53,423 54,466 55,899 50,803 

Diferença desde o dia 0 2,609 1,537 -0,244 -1,931 

Dia 4 54,347 54,998 55,928 49,462 

Diferença desde o dia 0 3,533 2,069 -0,215 -3,272 

Dia 5 55,257 55,882 55,726 48,773 

Diferença desde o dia 0 4,443 2,953 -0,417 -3,961 

Dia 6 56,001 56,469 55,487 48,111 

Diferença desde o dia 0 5,187 3,540 -0,656 -4,623 

Dia 7 57,424 57,032 55,373 47,390 

Diferença desde o dia 0 6,610 4,103 -0,770 -5,344 

Dia 8 58,241 57,485 55,037 46,688 

Diferença desde o dia 0 7,427 4,556 -1,106 -6,046 

Dia 9 59,366 58,316 54,849 46,171 

Diferença desde o dia 0 8,552 5,387 -1,294 -6,563 

Dia 10 60,046 59,030 54,703 45,727 

Diferença desde o dia 0 9,232 6,101 -1,440 -7,007 

 
 

Foi efetuado um teste ANOVA, com os dados da Tabela 21, para se verificar se 

existem, ou não, diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos diferentes 

tratamentos, em cada dia estudado (Tabela A.III.14). 

Através dos dados obtidos é possível perceber que as médias dos quatro 

tratamentos são diferentes, em todos os dias de armazenamento, sendo necessário 

realizar o teste Tukey para conseguir-se perceber qual dos tratamentos tem a média 

estatisticamente diferente dos outros tratamentos (Tabela A.III.15, Tabela A.III.16, Tabela 

A.III.17, Tabela 18, Tabela A.III.19, Tabela A.III.20, Tabela A.III.21 e Tabela A.III.22). 
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Figura 32 - Diferença de valores, relativamente ao dia 0, das componentes da cor L* em flores submetidas a 

secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de Tukey HSD 

 
 

Através da Tabela A.III.14 é possível observar que a diferença de valores da 

componente de cor L*, de cada um dos tratamentos, é significativamente diferente, visto 

que o p-value é menor que 0,05, ou seja, é possível rejeitar H0 com 95% de confiança.  

A partir da Figura 32 é possível concluir que a diferença de valores da 

componente de cor L* aumenta, sempre com valores positivos, ao longo do período de 

armazenamento para as flores que foram submetidas a secagem por ar quente a 30 e 50 

ºC, o que significa que as flores ficaram mais claras, e que diminui, sempre com valores 

negativos, para as flores secas com ar quente a 70 ºC e liofilizadas, ou seja, as flores 

ficaram mais escuras ao longo do período de armazenamento. 

É possível reparar que as flores mais alteradas no fim dos 10 dias de 

armazenamento foram as flores secas por ar quente a 30 ºC e as menos alteradas foram 

submetidas a secagem por ar quente a 70 ºC. 
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Tabela 22 - Valores iniciais e diferença dos valores da componente da cor a* em flores submetidas a secagem 

por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia 

 

  Secas 30 ºC Secas 50 ºC Secas 70 ºC Liofilização 

Dia0 2,581 4,191 2,255 2,793 

Dia 1 2,269 4,165 2,418 2,346 

Diferença desde o dia 0 -0,312 -0,026 0,163 -0,447 

Dia 2 1,920 3,778 2,641 2,128 

Diferença desde o dia 0 -0,661 -0,413 0,386 -0,665 

Dia 3 1,617 3,671 2,844 1,876 

Diferença desde o dia 0 -0,964 -0,520 0,589 -0,917 

Dia 4 1,322 3,615 3,007 1,575 

Diferença desde o dia 0 -1,259 -0,576 0,752 -1,218 

Dia 5 1,000 3,516 3,206 1,368 

Diferença desde o dia 0 -1,581 -0,675 0,951 -1,425 

Dia 6 0,937 3,321 3,409 1,248 

Diferença desde o dia 0 -1,644 -0,870 1,154 -1,545 

Dia 7 0,832 3,271 3,559 1,029 

Diferença desde o dia 0 -1,749 -0,920 1,304 -1,764 

Dia 8 0,777 3,123 3,736 0,818 

Diferença desde o dia 0 -1,804 -1,068 1,481 -1,975 

Dia 9 0,737 2,993 3,915 0,784 

Diferença desde o dia 0 -1,844 -1,198 1,660 -2,009 

Dia 10 0,683 2,859 4,097 0,691 

Diferença desde o dia 0 -1,898 -1,332 1,842 -2,102 

 
 

Foi realizado um teste ANOVA, visto que a nossa variável segue uma distribuição 

normal, com os dados da Tabela 22, para se verificar se havia, ou não, diferenças entre 

as médias dos quatro tratamentos avaliados (Tabela A.III. 23). 

Através dos dados obtidos é possível perceber que as médias, dos quatro 

tratamentos são diferentes, em praticamente todos os dias de armazenamento, sendo 

necessário realizar o teste Tukey para conseguir-se perceber qual dos tratamentos tem a 

média estatisticamente diferente dos outros (Tabela A.III.24, Tabela A.III.25, Tabela 

A.III.26, Tabela A.III.27, Tabela A.III.28, Tabela A.III.29, Tabela A.III.30, Tabela A.III.31 e 

Tabela A.III.32). 
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Figura 33 - Diferença de valores, relativamente ao dia 0, das componentes da cor a* em flores submetidas a 

secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de Tukey HSD 

 

Pelos dados da Tabela A.III. 23 conseguimos perceber que as médias dos quatros 

tratamentos, para a componente da cor a*, são estatisticamente diferente na maioria dos 

dias estudados, visto que o p-value é menor que 0,05, ou seja, é possível rejeitar H0 com 

95% de confiança.  

Ao observar a Figura 33 é possível concluir que o delta a*aumenta para as flores 

que foram submetidas a secagem por ar quente a 70 ºC, apresentando valores positivos 

em todos os dias estudados, e diminui para as flores dos restantes tratamentos, 

apresentando sempre diferenças negativas todos os dias. Isto indica que as primeiras 

foram apresentando uma maior componente de cor vermelha, ao longo do tempo, 

enquanto as restantes foram ganhando uma cor verde. Ainda é possível reparar que as 

flores que menos foram alteradas, segundo esta característica, foram as flores 

submetidas a uma secagem por ar quente a 50 ºC enquanto as mais alteradas foram as 

flores liofilizadas. 
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Tabela 23 - Valores iniciais e diferença dos valores da componente da cor b* em flores submetidas a secagem 

por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia 

 

  Secas 30 ºC Secas 50 ºC Secas 70 ºC Liofilização 

Dia0 23,757 23,169 18,015 6,319 

Dia 1 21,573 22,448 19,178 6,938 

Diferença desde o dia 0 -2,184 -0,721 1,163 0,619 

Dia 2 20,142 21,928 19,412 7,719 

Diferença desde o dia 0 -3,615 -1,241 1,397 1,400 

Dia 3 18,690 20,655 19,447 8,454 

Diferença desde o dia 0 -5,067 -2,514 1,432 2,135 

Dia 4 17,550 19,221 19,657 8,970 

Diferença desde o dia 0 -6,207 -3,948 1,642 2,651 

Dia 5 16,201 17,643 19,674 9,878 

Diferença desde o dia 0 -7,556 -5,526 1,659 3,559 

Dia 6 15,127 15,905 20,112 10,444 

Diferença desde o dia 0 -8,630 -7,264 2,097 4,125 

Dia 7 13,362 14,335 19,852 11,196 

Diferença desde o dia 0 -10,395 -8,834 1,837 4,877 

Dia 8 12,528 13,770 20,002 12,200 

Diferença desde o dia 0 -11,229 -9,399 1,987 5,881 

Dia 9 11,975 12,708 19,855 12,958 

Diferença desde o dia 0 -11,782 -10,461 1,840 6,639 

Dia 10 11,461 11,921 20,061 14,116 

Diferença desde o dia 0 -12,296 -11,248 2,046 7,797 

 
 

Foi efetuado um teste ANOVA (Tabela A.III.33), com os dados da Tabela 23, para 

se verificar se existem, ou não, diferenças estatisticamente significativas entre as médias 

dos diferentes tratamentos, em cada dia estudado. 

 
A partir dos dados obtidos é possível perceber que pelo menos uma das médias 

dos quatro tratamentos é diferente das restantes, em todos os dias do armazenamento. 

Desse modo, é necessário realizar o teste Tukey para conseguir-se perceber qual dos 

tratamentos tem a média estatisticamente diferente dos outros (Tabela A.III.34, Tabela 

A.III.35, Tabela A.III.36, Tabela A.III.37, Tabela A.III.38, Tabela A.III.39, Tabela A.III.40, 

Tabela A.III.41, Tabela A.III.42 e Tabela A.III.43). 
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Figura 34 - Diferença de valores, relativamente ao dia 0, das componentes da cor b* em flores submetidas a 

secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

As barras representam as médias de 3 réplicas; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value ≤ 

0,05) através do teste de Tukey HSD 

 

  

Através da Figura 34 conseguimos perceber que as médias dos diferentes 

tratamentos são estatisticamente diferentes no fim do tempo de armazenamento, sendo 

que as flores submetidas a secagem por ar quente a 70 ºC foram aquelas que sofreram 

menos alterações, a nível desta característica, e as flores secas por ar quente a 30 ºC 

aquelas que mais alteraram.  

Ainda é possível perceber que os valores da componente da cor b* aumentou, ao 

longo do tempo de armazenamento, nas flores liofilizadas e secas por ar quente a 70 ºC, 

mantendo sempre valores positivos de diferença diária em relação ao dia 0, o que indica 

que estas ficaram mais amarelas enquanto as flores dos outros dois tratamentos tiveram 

valores de b* decrescente e valores de diferenças absolutas negativas ao longo dos 10 

dias de armazenamento, o que indica uma maior presença de cor azul. 

 
 
 

4.1.3.4. Ganho de Massa 

A massa das flores foi medida diariamente, ao longo de dez dias, em flores 

armazenadas a 20 ºC para conseguir-se compreender a influência da temperatura de 

armazenamento neste parâmetro (Tabela 24). 
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A análise estatística desta variável foi estudada segundo a percentagem de ganho 

de massa para cada dia de armazenamento, onde valores de 100% representam a 

massa da flor ao dia 0. 

 

Tabela 24- Valores iniciais, diferença dos valores e percentagem de ganho de massa em flores submetidas a 

secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia 

 

  Secas 30 ºC Secas 50 ºC Secas 70 ºC Liofilização 

Dia0 0,0122 0,0127 0,0055 0,0097 

Dia 1 0,0126 0,0136 0,0129 0,0136 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 103,28 107,09 234,55 140,21 

Dia 2 0,0126 0,0139 0,0140 0,0139 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 0,13 109,45 254,55 143,30 

Dia 3 0,0126 0,0139 0,0138 0,0138 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 103,28 109,45 250,91 142,27 

Dia 4 0,0126 0,0139 0,0138 0,0137 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 103,28 109,45 250,91 141,24 

Dia 5 0,0127 0,0138 0,0139 0,0138 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 104,10 108,66 252,73 142,27 

Dia 6 0,0127 0,0139 0,0140 0,0138 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 104,10 109,45 254,55 142,27 

Dia 7 0,0127 0,0139 0,0140 0,0138 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 104,10 109,45 254,55 142,27 

Dia 8 0,0127 0,0140 0,0139 0,0138 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 104,10 110,24 252,73 142,27 

Dia 9 0,0126 0,0140 0,0139 0,0138 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 103,28 110,24 252,73 142,27 

Dia 10 0,0127 0,0140 0,0141 0,0139 

% Ganho de tamanho desde o dia 0 104,10 110,24 256,36 143,30 

 

Como esta variável não segue uma distribuição normal, foi realizado um teste 

Kruskal-Wallis, de amostras independentes, com os dados da Tabela 24 para se verificar 

se havia, ou não, diferenças entre as médias dos dois tratamentos avaliados (Tabela 

A.III.44). 

No que diz respeito à percentagem de ganho de massa, foi possível observar que 

existe pelo menos um dia em que a médias dos quatro tratamentos é diferente, visto que 

o p-value é menor ou igual a 0,05, ou seja, é possível rejeitar H0 com 95% de confiança. 

Deste modo, foram realizadas comparações múltiplas para perceber qual dos 
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tratamentos tinha uma média diferente (Tabela A.III.45, Tabela A.III.46, Tabela A.III.47, 

Tabela A.III.48 e Tabela A.III.49). 

 

 
Figura 35 - Valores da percentagem de ganho de massa em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 

e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dia, onde 100% representa a massa inicial 

As barras representam as médias de 3 réplicas ± erro padrão; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value ≤ 0,05) através do teste de comparações múltiplas 

 

 

Através da Tabela A.III.44 é possível observar que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias dos quatro tratamentos, em alguns dias do 

estudo, visto que nesses dias o p-value é menor que 0,05. Através dos testes de 

comparações múltiplas percebeu-se que as médias diferentes são as dos tratamentos 

“secagem por ar quente a 30 ºC” e “secagem por ar quente a 70 ºC”. 

A partir da Figura 35, é possível constatar que as médias dos tratamentos 

“secagem por ar quente a 30 ºC” e “secagem por ar quente a 50 ºC”, no que diz respeito 

à percentagem de ganho de massa, praticamente não aumentam ao longo do tempo de 

armazenamento, sendo que atingem um máximo, ao dia 10, de 104,09 e 109,95%, 

respetivamente.  

As flores submetidas a uma secagem por ar quente a 70 ºC são aquelas que têm 

uma maior mudança durante o período de armazenamento, sendo que estas registaram 

um aumento superior 250% de massa no último dia de armazenamento.  
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4.1.2.5. Qualidade Visual 

À semelhança do que foi efetuado na experiência 1, não foi realiza a análise da 

qualidade visual das flores, visto que os métodos de secagem aos quais as flores foram 

submetidas fizeram com que estas acabaram todas por receber classificação 1 neste 

parâmetro. 

A partir da Tabela 25, é possível observar que a aparência visual das flores 

manteve-se contante durante o armazenamento a temperatura controlada de20 ºC. Assim 

sendo, este parâmetro não foi influenciado pelo armazenamento.  
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Tabela 25- Registos fotográficos para as flores submetidas a secagem por ar quente a 30,50 e 70ºC e liofilização que foram armazenamento a temperatura controlada de20 ºC, 

durante 10 dias 
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4.4. Inquérito sobre atitude consumidor português ao 

consumo de flores comestíveis 

 

O inquérito foi realizado a 685 consumidores e tem como objetivo perceber a 

influência da procura de novos produtos, aroma floral, estilo de vida saudável e 

preocupação com a saúde na atitude dos consumidores com as flores comestíveis e, 

ainda, pretende-se compreender quais são os consumidores com maior experiência no 

consumo de flores comestíveis em Portugal, através da realização de comparações qui-

quadrado nas variáveis de caracterização sociodemográfica. 

 

4.4.1. Análise da seção 1 do inquérito – Análise das 

características sociodemográficas dos inquiridos 

 

A idade foi categorizada segundo os seguintes grupos: idades menores que 18 

anos, idades compreendidas entre os 18 e 24 anos, 25 e 34 anos, 35 e 44 anos, 45 e 54 

anos, 55 e 64 anos e mais do que 65 anos. 

Através dos resultados obtidos na Figura 36 é possível indicar que mais de 50% 

dos inquiridos têm idade compreendida entre os 18 e 24 anos (55,04%).  

 

 
Figura 36 - Gráfico de distribuição por faixa de idade dos consumidores portugueses que reponderam ao inquérito 

 

Em relação à característica sexo foi possível observar que 75,6% dos inquiridos 

eram do sexo feminino. 
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Através da Figura 37 é possível concluir que mais de 50% dos inquiridos residem 

no distrito do Porto, o que era de esperar devido aos meios de divulgação utilizados. 

 

 
 

Figura 37 - Gráfico de distribuição por distrito de habitação dos consumidores portugueses que reponderam ao 

inquérito 

 

As habilitações literárias foram divididas segundo as categorias: “ensino básico”, 

“ensino secundário”, “bacharelato”, “licenciatura”, “mestrado”, “doutoramento”. É possível 

concluir que 70% dos inquiridos têm habilitações a nível universitário, ou seja, estão 

inseridos num dos quatro últimos grupos mencionados (Figura 38).  

 

 
Figura 38 - Gráfico de distribuição por habilitações literárias dos consumidores portugueses que reponderam ao 

inquérito 
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A categoria “situação profissional” foi categorizada da seguinte forma: “estudante”, 

“trabalhador/a”, “trabalhador-estudante”, “desempregado/a” e “reformado/a”. Através da 

Figura 39 é possível indicar que cerca de 50% dos inquiridos são estudantes (52,70%).  

 
Figura 39 - Gráfico de distribuição por situação profissional dos consumidores portugueses que reponderam ao 

inquérito 

 

Segundo os resultados obtidos na e Figura 40, é possível perceber que os 

agregados familiares dos inquiridos são, maioritariamente, constituídos por três (27,30%) 

ou quatro elementos (33,10%).  

 
Figura 40 - Gráfico de distribuição por número de elementos do agregado familiar dos consumidores portugueses 

que reponderam ao inquérito 

 
O rendimento líquido mensal foi categorizado segundo os grupos seguintes: 

“menos de 500€”, rendimentos compreendidos entre os “500 – 1000€”, “1000 – 15000”, 

“1500 – 2000€”, “2000 – 2500€” e “mais de 2500€”, sendo que também existia uma opção 

de resposta “prefiro não responder”. Pela Figura 41, consegue-se concluir que, a maioria 
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dos consumidores estão inseridos nos grupos de rendimentos mais baixos, 

maioritariamente com o rendimento líquido mensal de inferior a 1000€ (50,2%). 

 

Figura 41- Gráfico de distribuição por faixa de rendimento líquido mensal dos consumidores portugueses que 

reponderam ao inquérito 

 

Como já foi referido anteriormente, foram avaliadas as respostas à pergunta “já 

provou flores comestíveis?” e, segundo os resultados obtidos, é possível indicar que 

46,28% dos consumidores já tinha consumido flores antes da realização deste inquérito. 

 

 
Recorreu-se ao teste do qui-quadrado para se verificar se existem associações 

entre as variáveis ou não, com a realização do teste de hipóteses entre variáveis: 

H0 = Não há associação entre as variáveis 

H1 = Há associação entre as variáveis 

 

 

1. Idade vs. “já provou flores comestíveis?” 

 

Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.2 é menor ou igual a 0,05 é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, existe associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu igual a 0,387 

o que indica uma associação de 38,7%, entre as variáveis. 
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Figura 42 - Relação entre as variáveis "idade" e "já provou flores comestíveis?" 

 
Através da Figura 42 é possível compreender que a maioria dos inquiridos de 

idade superior a 35 anos já tinha provado flores comestíveis antes da realização do 

inquérito, ao contrário do que acontece com os inquiridos com idades entre os “18 e os 

24 anos”, 

 

2. Sexo vs. “Já provou flores comestíveis?” 

 

Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.3, é maior que 0,05 não é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, não existe associação entre ambas as variáveis, o que também é possível verificar 

na Figura 43. O valor de V Cramer deu igual a 0,056 o que indica uma associação é de 

apenas 0,56%, entre as variáveis. 

 

 
Figura 43 - Relação entre as variáveis “sexo” e “já provou flores comestíveis?” 
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Assim, a Figura 43 indica que 47,88% dos consumidores do sexo masculino já 

tinham provado flores comestíveis antes da realização do inquérito, comparativamente 

com os 41,32% obtidos para o sexo feminino. 

 

3.  Distrito de habitação vs. “Já provou flores comestíveis?” 

 

Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.4, é menor ou igual a 0,05 é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, existe associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu igual a 0,261 

o que indica uma associação de 26,1%, entre as variáveis. 

 

 
 

Figura 44 - Relação entre as variáveis “distrito de habitação” e “já provou flores comestíveis?” 

 

Através da Figura 44 é possível compreender que nos distritos de Castelo Branco, 

Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Viseu e para ambas as 

regiões autónomas a percentagem de inquiridos que já tinha consumidor flores 

comestíveis antes da realização deste inquérito é superior à percentagem de indivíduos 

que ainda não tinha consumido, ao contrário do que se observa para os outros distritos 

do país. 
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4. Habilitações literárias vs. “Já provou flores comestíveis?” 

 

Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.5, é menor ou igual a 0,05 é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, existe associação entre ambas as variáveis.  

 

 
 

Figura 45 - Relação entre as variáveis “habilitações literárias” e “já provou flores comestíveis?” 

 

 
Através da Figura 45 é possível compreender que o consumo de flores 

comestíveis não aumenta com o nível de habilitação literária, sendo que para pessoas 

com o doutoramento a percentagem que já consumiu flores comestíveis é cerca de 50% 

enquanto para as pessoas com o bacharelato é superior a isso. Para os indivíduos com a 

licenciatura, ensino básico ou secundário a percentagem que nunca consumiu flores 

comestíveis é superior àqueles que já consumiram. 

 

5. Situação profissional vs. “Já provou flores comestíveis?” 

 

Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.6, é menor ou igual a 0,05 é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, existe associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu igual a 0,283 

o que indica uma associação de 28,3%, entre as variáveis. 
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Figura 46 - Relação entre as variáveis “situação profissional” e “já provou flores comestíveis?” 

 
Através da Figura 46 é possível compreender que o consumo de flores 

comestíveis é maior, a nível percentual, em indivíduos que trabalham, e é menor em 

estudantes, sendo que este grupo é o único onde a percentagem de inquiridos que nunca 

consumiu flores comestíveis é maior que aqueles que já consumiram. 

 
6. Número de elementos no agregado familiar vs. “Já provou flores 

comestíveis?” 

 

Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.7, é menor ou igual a 0,05 é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, existe associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu igual a 0,182 

o que indica uma associação de 18,2%, entre as variáveis. 

 

 
Figura 47 - Relação entre as variáveis “número de elementos no agregado familiar” e “já provou flores 

comestíveis?” 
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Através da Figura 47 é possível perceber que agregados familiares mais 

pequenos têm uma maior percentagem de indivíduos que já consumiu flores comestíveis 

do que os agregados familiares maiores. Agregados familiares com quatro elementos são 

aqueles que apresentam uma maior diferença entre a percentagem de indivíduos que 

nunca consumiu flores e aqueles que já consumiram pelo menos uma vez. 

 

 

7. Rendimento líquido mensal” vs. “Já provou flores comestíveis?” 

 

Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.8, é menor ou igual a 0,05 é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, existe associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu igual a 0,229 

o que indica uma associação de 22,9%, entre as variáveis. 

 

 
 

Figura 48 - Relação entre as variáveis “rendimento líquido mensal” e “já provou flores comestíveis?” 

 
Através da Figura 48 é possível perceber que a percentagem de pessoas que já 

consumiu flores comestíveis pelo menos uma vez não aumenta com o aumento do 

rendimento líquido mensal, como era de esperar. Ainda assim, os grupos “Menos de 

500€” e “2000 – 2500€” foram os únicos em que a percentagem de inquiridos que nunca 

tinha consumido flores comestíveis é maior que a percentagem que já as consumiu pelo 

menos uma vez. Pelo contrário, o grupo “1000-1500€” de rendimento líquido mensal foi 

aquele em a maioria dos consumidores, em percentagem, já tinham consumido flores 

comestíveis anteriormente.  
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Para se perceber qual foi o grupo de consumidores com maior experiência no 

consumo de flores comestíveis em Portugal foi avaliado qual dos grupos, em cada um 

dos fatores sociodemográficos estudados tinha percentagem de indivíduos que já tinha 

consumido flores comestíveis, pelo menos uma vez, superior. Sendo assim, é possível 

concluir que o grupo de consumidores com maior experiência no consumo de flores 

comestíveis em Portugal é constituído por indivíduos com idades compreendidas entre os 

35 e os 44 anos (80,95% dos indivíduos deste grupo responderam que sim à pergunta “já 

consumiu flores comestíveis?”) do sexo masculino (47,88%), com habilitações literárias 

equivalentes ao ensino universitário (56,27%), empregados (62,07%), com um 

rendimento líquido mensal de 1000-1500€ (64%) e com um agregado familiar constituído 

por uma ou duas pessoas (59,45%).  

 

Apesar de ser possível tirar esta conclusão com os dados obtidos através das 

respostas ao inquérito realizado, é preciso considerar que a amostragem não apresenta 

valores homogéneos em todos os grupos, sendo que os resultados obtidos podem não 

ser representativos da população portuguesa na sua totalidade. 

 

Não obstante, considero que os resultados expectáveis deste inquérito deveriam ir 

ao encontro dos obtidos pelo estudo realizado por Kelley et al (2001a), à população dos 

Estados Unidos, que constatou que os consumidores com as seguintes características 

apresentam maior probabilidade de comprar e usar flores comestíveis: nível de 

habilitações superior, do sexo feminino, com agregados familiares maiores e com um 

rendimento anual mais elevado. 

 

  



FCUP| 110 
Avaliação da qualidade de flores comestíveis 
frescas e liofilizadas e estudo sobre consumo de 
flores comestíveis em Portugal 

do Porto – Projeto de Execução 

 

4.4.2. Análise da seção 2 do inquérito – Análise das preferências 

dos inquiridos em relação ao modo de consumo 

 

Na seção 2 do inquérito todas as perguntas colocadas foram de modo a que se 

conseguisse perceber a forma como as flores comestíveis são consumidas, ou seriam 

consumidas, pelos consumidores portugueses. 

 

Através dos dados obtidos é possível perceber que 51% dos inquiridos, que 

consumiram pelo menos uma vez flores comestíveis antes da realização deste inquérito, 

consumiram flores comestíveis em restaurantes e ou hotéis, 38% consumiu-as em casa e 

26% em casa de amigos, sendo que alguns destes consumiram em mais do que um lugar 

(Figura 49). 

 

 

Figura 49 - Locais onde foram consumidas as flores comestíveis pelos inquiridos 

 

A espécie de flor comestível mais consumida pelos inquiridos é o amor-perfeito 

(53%), seguindo-se da camomila (43%) e da tília (37%) (Tabela 26). Foi ainda possível 

reparar que, normalmente, os consumidores que já provaram flores comestíveis, pelo 

menos uma vez, já consumiram mais que uma espécie de flores, sendo que apenas em 

32% dos casos é que os consumidores apenas tinham consumido uma espécie (Figura 

50). 
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Tabela 26 - Espécies consumidas pelos inquiridos 

 

Contagem Percentagem 

Amor-Perfeito 168 53,00 

Camomila 135 42,59 

Tília 116 36,59 

Rosa 111 35,02 

Flor de courgette  110 34,70 

Capuchinha 100 31,55 

Calêndula 53 16,72 

Borragem 47 14,83 

Centáurea 16 5,05 

Outra 26 8,20 

 

 

 

Figura 50 - Número de espécies consumidas pelos inquiridos 

 

Relativamente à forma de consumo, os inquiridos consumiram maioritariamente 

as flores quando estas se encontravam inseridas em entradas ou pratos (68%), seguindo-

se das infusões (43%), sobremesas (38%) e doces/ geleias/ compotas/ marmeladas 

(25%). Sendo o consumo foi feito preferencial com flores frescas (87%) (Tabela 27). 

 

Tabela 27 - Modo de consumo das flores comestíveis pelos inquiridos 

 Contagem Percentagem 

Entradas/Pratos 216 68,14% 

Infusões 135 42,59% 

Sobremesas 120 37,85% 

Doces/ Geleias/ Compotas/ Marmeladas  80 25,24% 

32% 

21% 16% 

16% 

6% 

6% 
3% 

1 espécie

2 espécies

3 espécies

4 espécies

5 espécies

6 espécies
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4.4.3. Análise da seção 3 do inquérito - Análise dos fatores que 

influenciam a atitude dos consumidores em relação ao 

consumo de flores comestíveis em Portugal 

 

Tal como já foi referido na metodologia, o inquérito realizado contava com uma 

questão com opção de resposta numa escala de Likert de 1 a 5, onde variava de 

“discordo completamente” a “concordo completamente”, respetivamente, para os fatores 

que poderiam afetar a atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores 

comestíveis. Os resultados desta questão encontram-se na seção 3 da Tabela.A.IV.1. 

Tal como já foi referida a análise estatístiva vai ser iniciada com uma verificação 

da consistência interna de cada um dos fatores estudos, para isto vai ser usado o teste 

de Alfa de Cronbach. 

 

Como é possível observar na Tabela.A.IV.9, todos os valores de coeficiente de α 

deram iguais ou superiores a 0,70, excepto para o caso do “estilo de vida saudável”, que 

apresenta um coeficiente de α de 0,53. Apesar disso, este fator vai ser considerado para 

a análise estatística posterior pois considera-se que influencia a atitude dos 

consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis.  

 

Assim como foi descrito na metodologia, foi realizado um teste de normalidade 

para se verificar quais os testes estatísticos devem de ser utilizados posteriormente. 

Como o conjunto de dados obtidos com inquérito tem um n igual a 317, temos de analisar 

a normalidade dos dados adquiridos segundo o teste Kolmogorov-Smirnov. 

Através da Tabela.A.IV.10 podemos concluir que todas as variáveis estudadas 

não seguem uma distribuição normal, visto que o p-value é menor que 0,05. Assim 

sendo, para a análise estatística dos dados obtidos recorreu-se ao teste do qui-quadrado, 

para se verificar se existem associações entre as variáveis ou não, seguindo-se do teste 

de Spearman, para verificar se a primeira variável aumenta com o aumento da segunda. 

Para fazer os todos os testes necessários irão ser realizados os seguintes testes de 

hipóteses: 

 

H1: A procura de novos produtos relaciona-se positivamente com a atitude 

dos consumidores para as flores comestíveis; 
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H2: O aroma floral relaciona-se positivamente com a procura de novos 

produtos; 

H3: O aroma floral relaciona-se positivamente com a atitude em relação ao 

consumo de flores comestíveis; 

H4: Um estilo de vida saudável tem um impacto positivo na atitude para o 

consumo de flores comestíveis; 

H5: Uma preocupação com a saúde tem um impacto positivo num estilo de 

vida saudável; 

H6: uma preocupação com a saúde relaciona-se positivamente com a 

atitude em relação ao consumo de flores comestíveis; 

 

 
H1: A procura de novos produtos relaciona-se positivamente com a 

atitude dos consumidores para as flores comestíveis 

 

Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.11, é menor ou igual a 0,05 é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, existe associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu igual a 0,917 

o que indica uma associação de 91,7%, entre as variáveis. 

 

 
Figura 51 - Relação entre as variáveis "procura de novos produtos" e "atitude dos consumidores em relação ao 

consumo de flores comestíveis" 

 

 
Na Tabela.A.IV.12 é possível observar que o valor de p-value é menor que 0,05, 
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por isso podemos possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou seja, existe associação 

entre as variáveis “atitude dos consumidores em relação ao consumo de fores 

comestíveis” e “procura de novos produtos”, o que também é possível observar pela 

Figura 51. É ainda possível concluir a relação entre as variáveis é uma relação direta 

visto que o valor da correlação de Spearman é positivo. 

Para este estudo em particular, estes dados indicam que existe uma forte relação 

entre as duas variáveis mencionadas, visto que temos um valor de V Cramer de 91,7%. 

Concluindo, percebe-se que a procura de novos produtos influencia a atitude dos 

consumidores em relação ao consumo de flores. 

 

 

H2: O aroma floral relaciona-se positivamente com a procura de novos 

produtos; 

 
Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.13, é menor ou igual a 0,05 sendo possível rejeitar H0 com 95% de 

confiança, ou seja, existe associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu 

igual a 0,161 o que indica uma associação de 16,1%, entre as variáveis. 

 

 
Figura 52 - Relação entre as variáveis "procura de novos produtos" e "aroma floral" 

 

Pela correlação de Spearman entre as variáveis “procura de novos produtos” e 

“aroma floral” (Tabela.A.IV.14) é possível concluir que existe relação entre as variáveis, 

visto que o valor de p-value é menor que 0,05, por isso podemos possível rejeitar H0 com 



FCUP| 115 
Avaliação da qualidade de flores comestíveis 
frescas e liofilizadas e estudo sobre consumo de 
flores comestíveis em Portugal 

do Porto – Projeto de Execução 

 

95% de confiança, ou seja, o que também é possível observar pela Figura 52. É ainda 

possível concluir a relação entre as variáveis é uma relação direta visto que o valor da 

correlação de Spearman é positivo. 

Assim sendo, é possível verificar que o aroma floral relaciona-se positivamente 

com a procura de novos produtos. Apesar disso, é possível verificar que a relação entre 

as duas variáveis não é tao forte como a anterior visto que o valor de C Cramer é apenas 

de 16,1%. Concluindo, percebe-se que o aroma floral influencia a procura de novos 

produtos. 

 

 

H3: O aroma floral relaciona-se positivamente com a atitude em relação 

ao consumo de flores comestíveis; 

 

A partir da Tabela.A.IV.15 é possível concluir que existe associação entre as 

varáveis “aroma floral” e “atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores 

comestíveis” visto que o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson, é 

menor ou igual a 0,05 sendo possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou seja, existe 

associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu igual a 0,259 o que indica 

uma associação de 25,9%, entre as variáveis. 

 

 
 

Figura 53 - Relação entre as variáveis "aroma floral" e “atitude dos consumidores em relação ao consumo de 

flores comestíveis” 

 
Na Tabela.A.IV.16 é possível observar que o valor de p-value é menor que 0,05, 
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por isso podemos possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou seja, existe associação 

entre as variáveis "aroma floral" e “atitude dos consumidores em relação ao consumo de 

flores comestíveis”, o que também é possível observar pela Figura 53. É ainda possível 

concluir a relação entre as variáveis é uma relação direta visto que o valor da correlação 

de Spearman é positivo. 

Para este estudo em particular, estes dados indicam que existe uma boa relação 

entre as duas variáveis mencionadas, visto que temos um valor de V Cramer de 25,9%. 

Concluindo, percebe-se que o aroma floral influencia a atitude dos consumidores em 

relação ao consumo de flores. 

 

H4: Um estilo de vida saudável tem um impacto positivo na atitude para 

o consumo de flores comestíveis 

 

A partir do teste qui-quadrado de Pearson (17) conseguimos concluir que existe 

associação entre as variáveis “estilo de vida saudável” e “atitude dos consumidores em 

relação ao consumo de flores comestíveis”, visto que o valor de p-value é menor ou igual 

a 0,05 sendo possível rejeitar H0 com 95% de confiança. O valor de V Cramer deu igual a 

0,155 o que indica uma associação de 15,5%, entre as variáveis. 

 

 
Figura 54 - Relação entre as variáveis "estilo de vida saudável" e “atitude dos consumidores em relação ao 

consumo de flores comestíveis” 

 

Na Tabela.A.IV.18 é possível observar que o valor de p-value é menor que 0,05, 

por isso podemos possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou seja, existe associação 
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entre as variáveis “atitude dos consumidores em relação ao consumo de fores 

comestíveis” e “estilo de vida saudável”, o que também é possível observar pela Figura 

54. É ainda possível concluir a relação entre as variáveis é uma relação direta visto que o 

valor da correlação de Spearman é positivo. 

Para este estudo em particular, estes dados indicam que existe uma forte relação 

entre as duas variáveis mencionadas, visto que temos um valor de V Cramer de 15,5%. 

Concluindo, percebe-se que o estilo de vida saudável influencia a atitude dos 

consumidores em relação ao consumo de flores. 

 

H5: Uma preocupação com a saúde tem um impacto positivo num 

estilo de vida saudável 

 
A partir do teste qui-quadrado de Pearson (Tabela.A.IV.19) conseguimos concluir 

que existe associação entre as variáveis “estilo de vida saudável” e “preocupação com a 

saúde”, visto que o valor de p-value é menor ou igual a 0,05 sendo possível rejeitar H0 

com 95% de confiança. O valor de V Cramer deu igual a 0,241 o que indica uma 

associação de 24,1%, entre as variáveis. 

 

 
Figura 55 - Relação entre as variáveis "estilo de vida saudável" e “preocupação com a saúde” 

 
Pela correlação de Spearman entre as variáveis "estilo de vida saudável" e 

“preocupação com a saúde” (Tabela.A.IV.20) é possível concluir que existe relação entre 

as variáveis, visto que o valor de p-value é menor que 0,05, por isso podemos possível 

rejeitar H0 com 95% de confiança, ou seja, o que também é possível observar pela 
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Figura 55. É ainda possível concluir a relação entre as variáveis é uma relação direta 

visto que o valor da correlação de Spearman é positivo. 

Assim sendo, é possível verificar que o aroma floral relaciona-se positivamente 

com a procura de novos produtos. Apesar disso, é possível verificar que existe uma boa 

relação entre as duas variáveis visto que o valor de C Cramer é apenas de 24,1%. 

Concluindo, percebe-se que uma preocupação com a saúde tem um impacto positivo 

num estilo de vida saudável 

 

 

H6: Uma preocupação com a saúde relaciona-se positivamente com a 

atitude em relação ao consumo de flores comestíveis 

 
Como o valor de p-value, para o teste de qui-quadrado de Pearson presente na 

Tabela.A.IV.21, é menor ou igual a 0,05 é possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou 

seja, existe associação entre ambas as variáveis. O valor de V Cramer deu igual a 0,181 

o que indica uma associação de 18,1%, entre as variáveis. 

 

 
Figura 56 - Relação entre as variáveis “preocupação com a saúde” e “atitude em relação ao consumo de flores 

comestíveis” 

 

Na Tabela.A.IV.22 é possível observar que o valor de p-value é menor que 0,05, 

por isso podemos possível rejeitar H0 com 95% de confiança, ou seja, existe associação 

entre as variáveis “preocupação com a saúde” e “atitude em relação ao consumo de 

flores comestíveis”, o que também é possível observar pela Figura 56. Ainda é possível 
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concluir a relação entre as variáveis é uma relação direta visto que o valor da correlação 

de Spearman é positivo. 

Para este estudo em particular, estes dados indicam que existe uma forte relação 

entre as duas variáveis mencionadas, visto que temos um valor de V Cramer de 18,1%. 

Concluindo, percebe-se que uma preocupação com a saúde relaciona-se positivamente 

com a atitude em relação ao consumo de flores comestíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Estrutura do inquérito sobre a atitude em relação ao consumo de flores comestíveis; Adaptado de 

Chen & Wei (2017); Valores percentuais representam os valores de V Cramer obtidos nas relações 

 

Podemos concluir que todos os testes de hipóteses foram confirmados e que 

existem efeitos diretos do aroma floral na procura de novos produtos e na atitude dos 

consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis, da “procura de novos 

produtos” na atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis, da 

preocupação com a saúde no estilo de vida saudável e na atitude dos consumidores em 

relação ao consumo de flores comestíveis e do estilo de vida saudável em relação à 

atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis, apesar de 

algumas relações serem mais fortes que outras.  

O efeito direto entre duas variáveis é particularmente elevado na relação da 

“procura de novos produtos” e atitude dos consumidores em relação ao consumo de 

flores comestíveis, visto que obteve valores de V Cramer de 91,7%. 

Podemos ainda considerar que existe uma ligação positiva entre a relação do 

aroma floral e da atitude em relação ao consumo de flores comestíveis, mediada pela 

“procura de novos produtos” e entre a preocupação pela saúde e a atitude dos 
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consumidores em relação às flores comestíveis, mediada pelo estilo de vida saudável. 

Contudo não foi possível obter provas estatísticas para suportar estas conclusões.  

Os resultados (Figura 57) vieram corroborar os resultados obtidos por Chen & Wei 

(2017), por Bradford e Desrochers (2009) e Moore & Kraus-Epley (2013), que também 

verificaram que existem efeitos diretos entre a “procura de novos produtos” e a atitude em 

relação ao consumo de flores comestíveis, e entre a preocupação com a saúde e a 

atitude em relação ao consumo de flores comestíveis. Estes resultados também são 

consistentes com o estudo sobre alimentos biológicos, realizado por Chen (2009), que 

descobriu que a preocupação com a saúde afeta a atitude em relação aos alimentos 

biológicos, como é o caso das flores comestíveis. 
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5. Conclusão 

Pela análise da experiência 1, podemos afirmar que o tratamento “liofilização” foi 

aquele que melhor preservou o tamanho, ao nível da percentagem de largura perdida e 

percentagem de comprimento perdido, e a aparência visual das flores.  

Relativamente ao tratamento de secagem por ar quente, independentemente da 

temperatura, resulta em maiores perdas de tamanho e provoca alterações da aparência 

visual das flores, sendo que estas encolheram drasticamente. Ainda, o tratamento por ar 

quente a 70 ºC provocou uma maior perda de massa, face aos restantes tratamentos 

aplicados. 

Relativamente à atividade da água, todos os tratamentos atingiram o valor mínimo 

espera (0,6), logo não foram observadas diferenças quando comparados os diferentes 

métodos de conservação.  

Relativamente à cor, constatou-se que em todos os tratamentos as flores 

adquiriam maior componente de cor vermelha e azul, e que as flores submetidas a 

secagem por ar quente a 50 e 70ºC e liofilização registaram uma maior perda de cor 

amarela, quando comparadas com as flores secas por ar quente a 30 ºC. Não obstante, 

as flores sujeitas ao tratamento “liofilização” ficam mais escuras, enquanto o tratamento 

por ar quente, nas diferentes temperaturas, resultou em flores mais claras e com maior 

componente de cor vermelha. Assim, conclui-se que as flores liofilizadas foram as que 

apresentaram maiores diferenças a níveis da cor. 

 

A partir da experiência 2 é possível concluir que o armazenamento refrigerado a 

5 ºC é o que melhor mantem as características das flores de Viola cornuta, com menor 

perda de tamanho e uma melhor qualidade visual. O armazenamento a temperatura 

controlada de 20 ºC levou a maiores e mais rápidas perdas de tamanho e a maiores 

alterações dos componentes da cor, do que as flores armazenadas a 5 ºC. 

A atividade da água e a perda de massa não constituem um fator diferenciador 

entre os tratamentos, dado que, com o passar do tempo, as médias convergiram para a 

mesma gama de valores, 0,6 e 80%, respetivamente. Tal permite retirar ilações acerca da 

relação direta entre estes dois parâmetros. 

As flores submetidas a armazenamento refrigerado a 5 ºC tornaram-se mais 

claras, mais vermelhas e mais amarelas, enquanto as flores armazenadas a temperatura 

controlada de 20 ºC com o tempo ficaram mais escuras, verdes e amarelas. 



FCUP| 122 
Avaliação da qualidade de flores comestíveis 
frescas e liofilizadas e estudo sobre consumo de 
flores comestíveis em Portugal 

do Porto – Projeto de Execução 

 

O estudo ao longo do tempo permitiu analisar a aparência visual das flores, sendo 

que apenas o armazenamento refrigerado a 5 ºC permitiu manter a qualidade visual das 

flores ao longo dos 10 dias. Assim, é possível concluir que as flores perderam mais 

rapidamente a sua qualidade visual como consequência do aumento de temperatura. 

 

A experiência 3 permitiu observar as flores em flores sujeitas a secagem por ar 

quente a 70 ºC, e posterior armazenamento a temperatura controlada de 20 ºC, foram 

aquelas que apresentaram melhores resultados, nomeadamente um maior ganho de 

tamanho e de massa e uma menor alteração da cor. A aparência visual manteve-se 

constante no armazenamento a temperatura controlada de20 ºC, apesar da cor das flores 

submetidas a secagem por ar quente a 30 ºC ter sido alterada significativamente. 

A atividade da água não se mostrou um parâmetro diferenciador dos tratamentos 

estudados, uma vez que ao fim dos 10 dias de armazenamento a 20 ºC todas as flores 

apresentaram valores semelhantes, sendo que todas as médias convergiram para a 

mesma gama de valores, cerca de 0,60. 

A cor das flores foi um parâmetro que sofreu alterações de acordo com os 

tratamentos aplicados, sendo que as flores secas por ar quente a 70 ºC apresentaram 

menos alterações, ao contrário das flores secas por ar quente a 30 ºC. 

As flores sujeitas ao tratamento de “liofilização” e secagem por ar quente a 70 ºC 

ficaram mais amarelas, enquanto as flores dos outros dois tratamentos provocaram um 

aumento da cor azul nas flores. 

 

Em suma, a partir dos resultados obtidos nas três experiências realizadas, 

constata-se que os tratamentos mais indicados para a conservação de flores comestíveis 

da espécie Viola cornuta são a refrigeração a 5 ºC e a liofilização. Contudo, é a 

refrigeração a 5 ºC que apresenta resultados mais satisfatórios nas variáveis analisadas. 

Esta afirmação é suportada pelo facto das flores refrigeradas a 5 ºC terem obtido valores 

de atividade da água similares às flores liofilizadas, ao fim dos 10 dias de 

armazenamento, mas com uma melhor retenção da qualidade visual, devido a uma 

melhor preservação do tamanho e cor. Além das vantagens enunciadas, o preço inerente 

à refrigeração a 5 ºC é significativamente menor face ao preço da liofilização, sobretudo 

devido ao custo dos equipamentos. 
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O inquérito realizado permitiu estudar os fatores que influenciam a atitude dos 

consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis, levando a que se 

conseguisse concluir que existem efeitos diretos do aroma floral, procura de novos 

produtos, preocupação com a saúde, estilo de vida saudável sobre a atitude dos 

consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis, e ainda, do aroma floral 

sobre procura de novos produtos e da preocupação com a saúde sobre o estilo de vida 

saudável, sendo que a relação com um efeito mais significativo foi a da “procura de novos 

produtos” e atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis, que 

apresentou um valor de V Cramer de 91,7%.  

Podemos ainda considerar que existe uma ligação positiva entre a relação do 

aroma floral e da atitude em relação ao consumo de flores comestíveis, mediada pela 

“procura de novos produtos” e entre a preocupação pela saúde e a atitude dos 

consumidores em relação às flores comestíveis, mediada pelo estilo de vida saudável. 

Contudo não foi possível obter provas estatísticas para suportar estas conclusões.  

 

Segundo os dados obtidos é possível concluir que os indivíduos mais dispostos ao 

consumo de flores comestíveis em Portugal são aqueles que apresentam as seguintes 

características: dades compreendidas entre os 35 e os 44 anos; do sexo masculino, com 

habilitações literárias equivalentes ao ensino universitário, empregados, com um 

rendimento líquido mensal de 1000-1500€ e com um agregado familiar constituído por 

uma ou duas pessoas. Contudo, a amostra analisada poderá não ser representativa da 

população portuguesa pela falta de homogeneização de valores em todos os grupos. 

 

Através deste inquérito observou-se ainda que 51% dos inquiridos, que 

consumiram pelo menos uma vez flores comestíveis antes da realização deste inquérito, 

consumiram-nas em restaurantes e ou hotéis, 38% consumiu-as em casa e 26% em casa 

de amigos, sendo que alguns destes consumiram em mais do que um lugar. A espécie 

mais consumida, pelos inquiridos, é o amor-perfeito (53%), seguindo-se da camomila 

(43%) e da tília (37%), sendo que, maioritariamente, os consumidores que já 

experimentaram este produto alimentar, consumiram mais que uma espécie. A forma 

predominante de consumo é quando estão inseridas em entradas ou pratos (68%), sendo 

que são normalmente consumidas no estado fresco (87%) 

 

 



FCUP| 124 
Avaliação da qualidade de flores comestíveis 
frescas e liofilizadas e estudo sobre consumo de 
flores comestíveis em Portugal 

do Porto – Projeto de Execução 

 

 

Efetuando uma análise critica ao trabalho desenvolvido, considero que, ainda é 

necessário realizar-se mais estudos acerca dos diferentes processos de conservação que 

podem ser aplicados às flores comestíveis, assim como, a realização dos mesmos para 

diferentes espécies, para que seja possível a realização de análises comparativas entre 

espécies.  

É ainda fundamental aprofundar os conhecimentos a nível do público-alvo para 

este tipo de produto alimentar, visto que, apesar de já terem sido realizados diversos 

estudos sobre os factores que influenciam a atitude dos consumidores portugueses em 

relação aos alimentos de consumo diário, as informações sobre as suas influências em 

relação ao consumo de flores comestíveis é ainda muito escasso. 

É ainda, da minha opinião, que os estudos sobre este produto alimentar, 

considerado por muitos um produto de luxo, é fundamental para se perceber as melhores 

formas para aumentar o seu mercado, atualmente reduzido, visto serem produtos de alto 

valor acrescentado que infelizmente ainda não consegue chegar a toda a população 

portuguesa. 
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ANEXOS 

Anexo I – Experiência 1: comparação da qualidade das flores secas 

por liofilização e ar quente a 30, 50 e 70 ºC 

 

Tabela A.I.1 - Testes de Normalidade para as variáveis comprimento perdido, largura perdida, atividade da 

água, componentes da cor e perda de massa para flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e 

liofilizadas 

 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

% Comprimento Perdido ,971 12 .980 

% Largura Perdida ,925 12 ,328 

Atividade da água ,952 12 ,663 

L* ,854 12 ,041 

a* ,898 12 ,148 

b* ,862 12 ,053 

% de Perda de Massa ,906 12 ,191 

 

 

Tabela A.I.2 - Teste ANOVA para as diferenças no tamanho das flores secas por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e 

liofilizadas 

 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

Comprimento Perdido Entre Grupos 1384,963 3 461,654 10,532 ,004 

Nos grupos 350,682 8 43,835   

Total 1735,645 11    

Largura Perdida Entre Grupos 1317,572 3 439,191 11,892 ,003 

Nos grupos 295,450 8 36,931   

Total 1613,022 11    
 

 

Tabela A.I.3 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação de médias de Tukey HSD para o 

comprimento das flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizaçã; as letras diferentes indicam 

diferenças significativas (p-value <0,05) 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar quente 30ºC  1,000
a 

0,991
a 

0,010
b 

Secagem ar quente 50ºC   0,994
a 

0,010
b 

Secagem ar quente 70ºC    0,010
b 

Liofilização     
 

 

Tabela A.I.4 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação de médias de Tukey HSD para a largura 

das flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização; as letras diferentes indicam diferenças 

significativas (p-value <0,05) 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar quente 30ºC  0,866
a 

0,997
a 

0,004
b 

Secagem ar quente 50ºC   0,937
a 

0,010
b 

Secagem ar quente 70ºC    0,005
b 

Liofilização     
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Tabela A.I.5 - Teste ANOVA para atividade da água final em flores secas por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e 

liofilizadas 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Entre Grupos ,012 3 ,004 
3

,505 
,069 

Nos grupos ,009 8 ,001   

Total ,022 11    
 

Tabela A.I.6 - Teste ANOVA para diferença de cor em flores secas por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e 

liofilizadas 

 
Soma dos 
Quadrados 

df 
Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

L* 

Entre Grupos 101,244 3 33,748 1,215 ,365 

Nos grupos 222,211 8 27,776   

Total 323,454 11    

a* 

Entre Grupos 29,979 3 9,993 ,895 ,485 

Nos grupos 89,324 8 11,166   

Total 119,303 11    

b* 

Entre Grupos 680,863 3 226,954 11,548 ,003 

Nos grupos 157,222 8 19,653   

Total 838,085 11    

 

Tabela A.I.7 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação de médias de Tukey HSD para a 

componente da cor b* das flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização; as letras 

diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) 

 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,072
a 

0,003
b 

0,008
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,124
a 

0,443
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,763
a 

Liofilização     
 

Tabela A.I.8 - Teste ANOVA para a percentagem de perda de massa das flores secas por ar quente a 30, 50 

e 70 ºC e liofilizadas 

 

Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

Entre Grupos 104,270 3 34,757 28,980 ,000 

Nos grupos 9,595 8 1,199   

Total 113,865 11    

 

Tabela A.I.9 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação de médias de Tukey HSD para a 

percentagem de perda de massa das flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização; as 

letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value<0,05) 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Liofilização 
Secagem ar 
quente 70ºC 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,988
a 

0,397
a 

0,000
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,269
a 

0,000
b 

Liofilização    0,001
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 
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Anexo II – Experiência 2: comparação da qualidade das flores 

armazenadas a temperatura controlada de 5 e 20 ºC ao longo de 10 dias 

 

Tabela A.II.1 - Testes de normalidade para as variáveis "perda de comprimento" e "perda de largura" para 

flores submetidas a armazenamento a temperatura controlada a 5 e 20 ºC 

 
Teste de Normalidade para Percentagem 

de Perda de Largura  
Teste de Normalidade para a Percentagem de 

Perda de Comprimento 

 
Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Dia 0 . 6 . . 6 . 

Dia 1 ,758 6 ,024 ,785 6 ,043 

Dia 2 ,777 6 ,036 ,738 6 ,015 

Dia 3 ,770 6 ,031 ,739 6 ,016 

Dia 4 ,801 6 ,061 ,766 6 ,029 

Dia 5 ,801 6 ,061 ,791 6 ,048 

Dia 6 ,801 6 ,061 ,766 6 ,029 

Dia 7 ,801 6 ,061 ,766 6 ,029 

Dia 8 ,780 6 ,039 ,805 6 ,065 

Dia 9 ,821 6 ,089 ,815 6 ,079 

Dia 10 ,821 6 ,089 ,815 6 ,079 

 

Tabela A.II.2 - Testes de normalidade para as variáveis "atividade da água" e "perda de massa" para flores 

submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

 
Teste de Normalidade para 

a Atividade da Água 

Teste de Normalidade 
Percentagem de Perda de 

Massa 

Teste de Normalidade para 
Qualidade Visual 

 
Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Dia 0 .921 6 ,955 . 6 . . 6 . 

Dia 1 .830 6 ,108 ,760 6 ,025 ,753 6 ,021 

Dia 2 .854 6 ,168 ,813 6 ,077 ,781 6 ,039 

Dia 3 .809 6 ,071 ,872 6 ,235 ,805 6 ,065 

Dia 4 .824 6 ,096 ,806 6 ,067 ,805 6 ,065 

Dia 5 .816 6 ,082 ,824 6 ,096 ,683 6 ,056 

Dia 6 .833 6 ,115 ,950 6 ,736 ,683 6 ,056 

Dia 7 .779 6 ,057 ,963 6 ,842 ,683 6 ,056 

Dia 8 .876 6 ,253 ,948 6 ,725 ,683 6 ,056 

Dia 9 .942 6 ,671 ,985 6 ,972 ,683 6 ,056 

Dia 10 .907 6 ,416 ,955 6 ,781 ,683 6 ,056 

 

Tabela A.II.3 - Testes de normalidade para as variáveis "diferenças de L*", “diferenças de a*” e "diferenças de 

b*" para flores submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC 

 

 Teste de Normalidade para 
as diferenças de L* 

Teste de Normalidade para 
as diferenças de a* 

Teste de Normalidade para 
as diferenças de b* 

 Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 
 Estatística df Sig. Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Dia 0 . 6 . . 6 . . 6 . 
Dia 1 ,960 6 ,817 ,912 6 ,449 ,968 6 ,880 
Dia 2 ,930 6 ,578 ,929 6 ,573 ,897 6 ,359 
Dia 3 ,853 6 ,167 ,962 6 ,835 ,964 6 ,850 
Dia 4 ,919 6 ,495 ,942 6 ,673 ,936 6 ,630 
Dia 5 ,921 6 ,510 ,929 6 ,570 ,854 6 ,168 
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Dia 6 ,953 6 ,763 ,897 6 ,354 ,836 6 ,120 
Dia 7 ,953 6 ,767 ,930 6 ,581 ,899 6 ,368 
Dia 8 ,933 6 ,996 ,972 6 ,908 ,980 6 ,952 
Dia 9 ,966 6 ,863 ,909 6 ,431 ,926 6 ,548 
Dia 10 ,955 6 ,780 ,945 6 ,700 ,889 6 ,314 

 
Tabela A.II.4 - Teste t para amostras independentes para a percentagem de comprimento 

perdido em flores submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, durante 10 dias 

 

t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 
Erro padrão 
de diferença 

95% Intervalo de Confiança 
da Diferença 

 Inferior Superior 

Dia 1 -14,388 4 ,000 -47,53000 3,30353 -56,70206 -38,35794 

Dia 2 -30,797 4 ,000 -48,81333 1,58498 -53,21394 -44,41273 

Dia 3 -27,946 4 ,000 -46,30000 1,65677 -50,89993 -41,70007 

Dia 4 -19,002 4 ,000 -41,49000 2,18340 -47,55208 -35,42792 

Dia 5 -12,808 4 ,000 -40,30000 3,14644 -49,03592 -31,56408 

Dia 6 -16,032 4 ,000 -39,02000 2,43384 -45,77741 -32,26259 

Dia 7 -16,032 4 ,000 -39,02000 2,43384 -45,77741 -32,26259 

Dia 8 -11,476 4 ,000 -36,54667 3,18449 -45,38823 -27,70510 

Dia 9 -10,532 4 ,000 -35,26333 3,34820 -44,55942 -25,96725 

Dia 10 -10,532 4 ,000 -35,26333 3,34820 -44,55942 -25,96725 

 

Tabela A.II.5 - Teste t para amostras independentes para a percentagem de largura perdida em flores 

submetidas a armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, durante 10 dias 

 

 

t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 
Erro padrão 
de diferença 

95% Intervalo de Confiança 
da Diferença 

 Inferior Superior 

Dia 1 -17,826 4 ,000 -53,64333 3,00932 -61,99854 -45,28813 

Dia 2 -17,970 4 ,000 -50,74333 2,82371 -58,58320 -42,90347 

Dia 3 -13,747 4 ,000 -50,74667 3,69151 -60,99593 -40,49740 

Dia 4 -12,326 4 ,000 -47,91000 3,88691 -58,70180 -37,11820 

Dia 5 -12,326 4 ,000 -47,91000 3,88691 -58,70180 -37,11820 

Dia 6 -12,326 4 ,000 -47,91000 3,88691 -58,70180 -37,11820 

Dia 7 -12,326 4 ,000 -47,91000 3,88691 -58,70180 -37,11820 

Dia 8 -12,540 4 ,000 -46,39333 3,69966 -56,66523 -36,12143 

Dia 9 -10,905 4 ,000 -43,49000 3,98818 -54,56295 -32,41705 

Dia 10 -10,905 4 ,000 -43,49000 3,98818 -54,56295 -32,41705 

 

Tabela A.II.6 - Teste t para amostras independentes para a atividade da água em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, durante 10 dias 

 

t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 
Erro padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

 Inferior Superior 

Dia 0 -3,569 4 ,023 -,037333 ,010462 -,066379 -,008287 

Dia 1 10,322 4 ,000 ,194000 ,018794 ,141819 ,246181 

Dia 2 8,467 4 ,001 ,206333 ,024370 ,138672 ,273995 

Dia 3 13,491 4 ,000 ,219667 ,016282 ,174460 ,264873 

Dia 4 2,367 4 ,047 ,091000 ,038448 -,015748 ,197748 

Dia 5 2,298 4 ,043 ,067333 ,029307 -,014035 ,148702 

Dia 6 1,889 4 ,032 ,055333 ,029288 -,025983 ,136649 

Dia 7 3,085 4 ,037 ,025667 ,008320 ,002567 ,048767 

Dia 8 ,899 4 ,419 ,014667 ,016313 -,030625 ,059959 

Dia 9 2,163 4 ,097 ,042000 ,019414 -,011901 ,095901 

Dia 10 1,951 4 ,123 ,043667 ,022381 -,018472 ,105805 
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Tabela A.II.7 - Teste t para amostras independentes para a componente da cor L* em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, durante 10 dias 

 

 

t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 
Erro padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

 Inferior Superior 

Dia 1 3,190 4 ,033 5,23333 1,64065 ,67815 9,78852 

Dia 2 1,650 4 ,174 3,27667 1,98644 -2,23858 8,79192 

Dia 3 1,974 4 ,020 5,03667 2,55088 -2,04572 12,11906 

Dia 4 3,462 4 ,026 8,57333 2,47638 1,69779 15,44888 

Dia 5 2,706 4 ,044 7,64000 2,82343 -,19909 15,47909 

Dia 6 2,566 4 ,042 8,71667 3,39759 -,71657 18,14990 

Dia 7 2,333 4 ,040 9,90000 4,24409 -1,88348 21,68348 

Dia 8 2,970 4 ,041 12,44000 4,18874 ,81020 24,06980 

Dia 9 2,879 4 ,045 11,75000 4,08163 ,41758 23,08242 

Dia 10 2,967 4 ,041 9,49333 3,19925 ,61078 18,37588 

 

 

Tabela A.II.8 - Teste t para amostras independentes para a componente da cor a* em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, durante 10 dias 

 

 

t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 

Erro 
padrão de 
diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

 Inferior Superior 

Dia 1 ,986 4 ,380 1,07333 1,08805 -1,94758 4,09425 

Dia 2 2,309 4 ,042 1,43667 ,62216 -,29074 3,16407 

Dia 3 1,971 4 ,020 1,61000 ,81671 -,65756 3,87756 

Dia 4 2,037 4 ,011 3,22000 1,58096 -1,16944 7,60944 

Dia 5 1,972 4 ,020 3,23000 1,63762 -1,31676 7,77676 

Dia 6 2,042 4 ,011 3,37000 1,65049 -1,21250 7,95250 

Dia 7 2,050 4 ,010 3,47000 1,69229 -1,22854 8,16854 

Dia 8 2,614 4 ,049 4,37333 1,67303 -,27174 9,01840 

Dia 9 2,788 4 ,049 4,23667 1,51977 ,01710 8,45623 

Dia 10 2,766 4 ,041 4,25000 1,53652 -,01606 8,51606 

 

 

Tabela A.II.9 - Teste t para amostras independentes para a componente da cor b* em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, durante 10 dias 

 

 

t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 
Erro padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

 Inferior Superior 

Dia 1 -,927 4 ,406 -1,22333 1,31927 -4,88622 2,43955 

Dia 2 ,866 4 ,435 2,22667 2,57103 -4,91165 9,36498 

Dia 3 1,160 4 ,311 3,45000 2,97456 -4,80871 11,70871 

Dia 4 ,247 4 ,817 1,18667 4,81127 -12,17156 14,54489 

Dia 5 ,002 4 ,998 ,01333 5,55484 -15,40938 15,43604 

Dia 6 ,038 4 ,972 ,21333 5,64500 -15,45971 15,88638 

Dia 7 -,040 4 ,970 -,25000 6,25829 -17,62581 17,12581 

Dia 8 ,180 4 ,866 1,21333 6,73060 -17,47379 19,90046 

Dia 9 ,545 4 ,615 3,86667 7,09185 -15,82346 23,55680 

Dia 10 ,485 4 ,653 2,73333 5,64031 -12,92668 18,39335 
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Tabela A.II.10 - Teste t para amostras independentes para a perda de massa em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 5 e 20 ºC, durante 10 dias 

 

 

t df 

Sig. (2 
extremidad

es) 
Diferença 

média 
Erro padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

 Inferior Superior 

Dia 1 -12,285 4 ,000 -49,31667 4,01451 -60,46272 -38,17061 

Dia 2 -9,049 4 ,001 -47,04333 5,19865 -61,47710 -32,60956 

Dia 3 -4,317 4 ,012 -24,05333 5,57225 -39,52439 -8,58227 

Dia 4 -2,095 4 ,044 -11,88000 5,66957 -27,62125 3,86125 

Dia 5 -2,148 4 ,048 -9,99000 4,64984 -22,90003 2,92003 

Dia 6 -4,605 4 ,045 -5,89667 1,28050 -9,45190 -2,34143 

Dia 7 -2,806 4 ,049 -3,56667 1,27109 -7,09579 -,03755 

Dia 8 -2,194 4 ,093 -3,06333 1,39601 -6,93928 ,81261 

Dia 9 -2,602 4 ,060 -3,12000 1,19889 -6,44865 ,20865 

Dia 10 -2,383 4 ,076 -2,88667 1,21157 -6,25053 ,47720 

 

 

Tabela A.II.11 - Teste de Kruskal-Wallis para a qualidade visual, durante 10 dias, em flores submetidas a 

armazenamento a temperatura controlada de 20 ºC 

 

 Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 

H de Kruskal-Wallis ,000 4,500 4,500 4,500 4,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

gl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Significância Sig. 1,000 ,034 ,034 ,034 ,034 ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 ,025 
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Anexo III – Experiência 3: comparação da qualidade das flores 

secas por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilizadas, armazenadas a 20 ºC ao 

longo de 10 dias 

 

Tabela A.III.1 - Testes de normalidade para as variáveis "perda de comprimento" e "perda de largura" em 

flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

 

 
Teste de Normalidade para percentagem 

de ganho de comprimento 
Teste de Normalidade para percentagem 

de ganho de largura 

 
Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Dia 0 . 12 . . 12 . 

Dia 1 ,485 12 ,000 ,482 12 ,000 

Dia 2 ,696 12 ,001 ,665 12 ,000 

Dia 3 ,806 12 ,011 ,712 12 ,001 

Dia 4 ,843 12 ,030 ,726 12 ,002 

Dia 5 ,843 12 ,030 ,726 12 ,002 

Dia 6 ,902 12 ,169 ,788 12 ,1334 

Dia 7 ,902 12 ,169 ,894 12 ,134 

Dia 8 ,896 12 ,142 ,894 12 ,134 

Dia 9 ,931 12 ,394 ,904 12 ,178 

Dia 10 ,896 12 ,142 ,904 12 ,178 

 

Tabela A.III.2 - Testes de normalidade para as variáveis "atividade da água" e "percentagem de ganho de 

massa " em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 

10 dias 

 

 
Teste de Normalidade para a atividade da 

água 
Teste de Normalidade para percentagem 

de ganho de massa 

 
Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Dia 0 ,965 12 ,857 . 12 . 

Dia 1 ,935 12 ,433 ,713 12 ,001 

Dia 2 ,675 12 ,000 ,707 12 ,001 

Dia 3 ,686 12 ,001 ,704 12 ,001 

Dia 4 ,806 12 ,011 ,702 12 ,001 

Dia 5 ,810 12 ,012 ,695 12 ,001 

Dia 6 ,919 12 ,277 ,693 12 ,001 

Dia 7 ,974 12 ,944 ,696 12 ,001 

Dia 8 ,970 12 ,913 ,699 12 ,001 

Dia 9 ,975 12 ,954 ,697 12 ,001 

Dia 10 ,975 12 ,955 ,697 12 ,001 
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Tabela A.III.3 - Testes de normalidade para as variáveis "componente da cor L*", “componente da cor a*” e " 

componente da cor b*" em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias 

 

 

Tabela A.III. 4 - Teste de Kruskal-Wallis para a percentagem de ganho de comprimento de flores submetidas 

a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

 Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 

H de Kruskal-Wallis ,000 2,212 1,745 1,613 2,414 2,414 1,996 1,996 ,888 ,839 ,888 

gl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Significância Sig. 1,000 ,530 ,627 ,656 ,491 ,491 ,573 ,573 ,828 ,840 ,828 

 

Tabela A.III.5 - Teste de Kruskal-Wallis para a percentagem de ganho de largura de flores submetidas a 

secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

 Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 

H de Kruskal-Wallis ,000 6,545 7,767 10,239 9,023 9,023 8,308 4,768 4,768 4,397 4,397 

gl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Significância Sig. 1,000 ,088 ,051 ,017 ,029 ,029 ,040 ,190 ,190 ,222 ,222 

 

Tabela A.III.6 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 3, para a 

percentagem de ganho de largura de flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 

armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do 

teste de comparações múltiplas 

   

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,056
a 

0,011
b 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,537
a 

0,056
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,011
b 

Liofilização     
 

 

 

 

 

 
Teste de Normalidade para 

as diferenças de L* 

Teste de Normalidade para 
as diferenças de a* 

Teste de Normalidade para 
as diferenças de b* 

 
Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Dia 0 . 12 . . 12 . . 12 . 

Dia 1 ,981 12 ,988 ,957 12 ,740 ,136 12 ,200
*
 

Dia 2 ,981 12 ,988 ,938 12 ,471 ,164 12 ,200
*
 

Dia 3 ,971 12 ,919 ,930 12 ,380 ,126 12 ,200
*
 

Dia 4 ,980 12 ,982 ,947 12 ,595 ,164 12 ,200
*
 

Dia 5 ,972 12 ,929 ,961 12 ,2797 ,135 12 ,200
*
 

Dia 6 ,961 12 ,795 ,955 12 ,705 ,140 12 ,200
*
 

Dia 7 ,960 12 ,780 ,958 12 ,752 ,136 12 ,200
*
 

Dia 8 ,965 12 ,850 ,962 12 ,814 ,155 12 ,200
*
 

Dia 9 ,947 12 ,600 ,956 12 ,726 ,174 12 ,200
*
 

Dia 10 ,936 12 ,446 ,947 12 ,596 ,197 12 ,200
*
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Tabela A.III.7 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 4, para a 

percentagem de ganho de largura de flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 

armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através de 

comparações múltiplas  

 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,151
ab 

0,031
b 

0,632
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,473
ab 

0,056
ab 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,008
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.8 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 5, para a 

percentagem de ganho de largura de flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 

armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do 

teste de comparações múltiplas 

 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,151
ab 

0,031
b 

0,632
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,473
ab 

0,056
ab 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,008
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.9 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 6, para a 

percentagem de ganho de largura de flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 

armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do 

teste de comparações múltiplas  

 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,103
a 

0,020
b 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,485
a 

0,103
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,020
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.10 - Teste de Kruskal-Wallis para a atividade da água de flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

 

 Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 

H de Kruskal-Wallis 10,385 10,238 7,732 8,077 5,223 9,199 6,716 6,922 6,600 6,707 6,692 

gl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Significância Sig. ,016 ,017 ,052 ,051 ,156 ,027 ,082 ,074 ,086 ,082 ,082 
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Tabela A.III.11 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 0, para a 

atividade de flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 

10 dias; as letras diferentes indicam diferenças 

 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,249
a 

1,000
b 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  1,000
a 

0,013
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,249
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.12 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 1, para a 

atividade de flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 

10 dias; as letras diferentes indicam diferenças 

 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,281
a 

0,281
a 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  1,000
a 

0,281
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,013
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.13 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 5, para a 

atividade de flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 

10 dias; as letras diferentes indicam diferenças 

 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,120
a 

1,000
a 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,039
b 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,600
a 

Liofilização     
 

Tabela A.III.14 - Teste de ANOVA para a componente da cor L* em flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Dia 0 Entre Grupos ,000 3 ,000 . . 

Total ,000 11    
Dia 1 Entre Grupos 3,331 3 1,110 6,359 ,016 

Total 4,729 11    
Dia 2 Entre Grupos 3,331 3 1,110 6,359 ,016 

Total 4,729 11    
Dia 3 Entre Grupos 15,423 3 5,141 4,224 ,046 

Total 25,159 11    
Dia 4 Entre Grupos 79,195 3 26,398 6,545 ,015 
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Total 111,460 11    
Dia 5 Entre Grupos 126,142 3 42,047 6,812 ,014 

Total 175,524 11    
Dia 6 Entre Grupos 174,811 3 58,270 7,556 ,010 

Total 236,504 11    
Dia 7 Entre Grupos 253,201 3 84,400 8,109 ,008 

Total 336,468 11    
Dia 8 Entre Grupos 323,585 3 107,862 7,620 ,010 

Total 436,824 11    
Dia 9 Entre Grupos 412,952 3 137,651 8,014 ,009 

Total 550,368 11    
Dia 10 Entre Grupos 485,308 3 161,769 8,638 ,007 

Total 635,131 11    
 

Tabela A.III.15 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 1 e 2, para a 

componente da cor L* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,589
a 

0,100
a 

0,014
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,525
a 

0,084
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,522
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.16 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 4, para a 

componente da cor L* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,809
a 

0,181
a 

0,014
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,537
a 

0,046
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,314
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.17 - Valores de p-value obtidos pelo teste de  Tukey, para o dia 5, para a componente da cor L* 

em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; 

as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,881
a 

0,155
a 

0,014
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,401
a 

0,037
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,362
a 

Liofilização     
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Tabela A.III.18 - Valores de p-value obtidos pelo teste de Tukey, para o dia 6, para a componente da cor L* 

em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; 

as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,884
a 

0,121
a 

0,011
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,319
a 

0,029
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,361
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.19 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 7, para a 

componente da cor L* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,779
a 

0,088
a 

0,008
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,319
a 

0,029
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,367
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.20 - Valores de p-value obtidos pelo teste de Tukey, para o dia 8, para a componente da cor L* 

em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; 

as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,788
a 

0,091
a 

0,010
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,322
a 

0,035
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,426
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.21 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 9, para a 

componente da cor L* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,788
a 

0,076
a 

0,009
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,273
a 

0,032
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,451
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.22 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 10, para a 

componente da cor L* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 
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Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,812
a 

0,065
a 

0,008
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,221
a 

0,025
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,442
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III. 23 - Teste de ANOVA para a componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

 
Soma dos Quadrados df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Dia 0 Entre Grupos ,000 3 ,000 . . 

Total ,000 11    

Dia 1 Entre Grupos ,681 3 ,227 1,351 ,325 

Total 2,024 11    

Dia 2 Entre Grupos 2,221 3 ,740 6,707 ,014 

Total 3,104 11    

Dia 3 Entre Grupos 4,693 3 1,564 5,939 ,020 

Total 6,800 11    

Dia 4 Entre Grupos 7,921 3 2,640 4,799 ,034 

Total 12,323 11    

Dia 5 Entre Grupos 12,078 3 4,026 4,784 ,034 

Total 18,810 11    

Dia 6 Entre Grupos 15,205 3 5,068 4,787 ,034 

Total 23,674 11    

Dia 7 Entre Grupos 18,798 3 6,266 4,849 ,033 

Total 29,135 11    

Dia 8 Entre Grupos 22,968 3 7,656 4,612 ,037 

Total 36,247 11    

Dia 9 Entre Grupos 26,497 3 8,832 4,822 ,033 

Total 41,152 11    

Dia 10 Entre Grupos 30,417 3 10,139 5,062 ,030 

Total 46,439 11    

 

Tabela A.III.24 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 2, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,801
a 

0,020
b 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,072
a 

0,072
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,020
b 

Liofilização     

 

 

Tabela A.III.25 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 3, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas através do teste de Tukey 
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Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,722
a 

0,025
b 

0,999
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,110
a 

0,782
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,029
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.26 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 4, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,684
a 

0,042
b 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,205
a 

0,721
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,047
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.27 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 5, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,639
a 

0,039
b 

0,997
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,221
a 

0,754
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,052
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.28 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 6, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,795
a 

0,042
b 

0,999
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,152
a 

0,851
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,049
b 

Liofilização     

 

 

 

Tabela A.III.29 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 7, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 
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Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,809
a 

0,044
b 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,155
a 

0,801
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,043
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.30 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 8, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,895
a 

0,056
a 

0,998
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,149
a 

0,824
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,044
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.31 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 9, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,934
a 

0,052
a 

0,998
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,119
a 

0,868
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,041
b 

Liofilização     

 

Tabela A.III.32 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 10, para a 

componente da cor a* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,959
a 

0,048
b 

0,998
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,095
a 

0,907
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,037
b 

Liofilização     

 

 

 

Tabela A.III.33 - Teste de ANOVA para a componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar 

quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

 
Soma dos Quadrados df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 
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Dia 1 Entre Grupos 20,121 3 6,707 8,947 ,006 

Total 26,118 11    

Dia 2 Entre Grupos 52,382 3 17,461 15,679 ,001 

Total 61,290 11    

Dia 3 Entre Grupos 103,717 3 34,572 11,198 ,003 

Total 128,415 11    

Dia 4 Entre Grupos 165,738 3 55,246 8,203 ,008 

Total 219,618 11    

Dia 5 Entre Grupos 262,741 3 87,580 6,324 ,017 

Total 373,531 11    

Dia 6 Entre Grupos 375,766 3 125,255 6,658 ,014 

Total 526,263 11    

Dia 7 Entre Grupos 522,253 3 174,084 6,064 ,019 

Total 751,903 11    

Dia 8 Entre Grupos 636,770 3 212,257 5,625 ,023 

Total 938,669 11    

Dia 9 Entre Grupos 745,011 3 248,337 5,486 ,024 

Total 1107,140 11    

Dia 10 Entre Grupos 887,242 3 295,747 5,552 ,023 

Total 1313,358 11    

 

Tabela A.III.34 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 1, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,241
a 

0,006
b 

0,017
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,107
a 

0,301
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,867
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.35 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 2, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,094
a 

0,002
b 

0,002
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,061
a 

0,061
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   1,000
a 

Liofilização     
 

 

 

 

 

Tabela A.III.36 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 3, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 
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Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,348
a 

0,008
b 

0,005
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,095
a 

0,047
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,959
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.37 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 4, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dia; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
 

Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,718
a 

0,025
b 

0,013
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,111
a 

0,057
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,962
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.38 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 5, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,906
a 

0,064
b 

0,027
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,162
a 

0,067
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,921
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.39 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 6, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,979
a 

0,064
a 

0,029
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,110
a 

0,049
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,937
a 

Liofilização     
 

 

 

 

Tabela A.III.40 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 7, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dia; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do teste de Tukey 
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Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,983
a 

0,089
a 

0,033
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,146
a 

0,055
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,896
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.41 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 8, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,983
a 

0,111
a 

0,037
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,185
a 

0,062
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,863
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.42 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 9, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,995
a 

0,138
a 

0,040
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,192
a 

0,057
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,818
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.43 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparação Tukey, para o dia 10, para a 

componente da cor b* em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 

20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do teste de Tukey 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 0,998
a 

0,153
a 

0,039
b 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,195
a 

0,050
b 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   0,772
a 

Liofilização     
 

 

 

 

Tabela A.III.44 - Teste de Kruskal-Wallis para a percentagem de ganho de massa em flores submetidas a 

secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e armazenadas a 20 ºC durante 10 dias 

 Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 
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H de Kruskal-Wallis ,000 7,205 9,513 9,513 9,154 8,231 8,692 8,692 9,513 9,154 9,513 
gl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Significância Sig. 1,000 ,066 ,023 ,023 ,027 ,041 ,034 ,034 ,023 ,027 ,023 

 

Tabela A.III.45 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 2, 3, 8 e 10, para 

a percentagem de ganho de massa em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 

armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do 

teste de comparações múltiplas 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 1,000
 a 

0,019
b 

0,249
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,420
a 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   1,000
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.46 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 4, para a 

percentagem de ganho de massa em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 

armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do 

teste de comparações múltiplas 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 1,000
a 

0,019
b 

0,325
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,537
a 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   1,000
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.47 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 5, para a 

percentagem de ganho de massa em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 

armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do 

teste de comparações múltiplas 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 1,000
a
 0,039

b 
0,325

a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,537
a 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   1,000
a 

Liofilização     

 

 

 

 

 

Tabela A.III.48 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 6, 7, para a 

percentagem de ganho de massa em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 
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armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value <0,05) através do 

teste de comparações múltiplas 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 1,000
a 

0,039
b 

0,249
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  0,420
a 

1,000
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   1,000
a 

Liofilização     

 

Tabela A.III.49 - Valores de p-value obtidos pelo teste de comparações múltiplas, para o dia 9, para a 

percentagem de ganho de massa em flores submetidas a secagem por ar quente a 30, 50 e 70 ºC e liofilização e 

armazenadas a 20 ºC durante 10 dias; as letras diferentes indicam diferenças significativas (p-value < 0,05) através do 

teste de comparações múltiplas 

 
Secagem ar 
quente 30ºC 

Secagem ar 
quente 50ºC 

Secagem ar 
quente 70ºC 

Liofilização 

Secagem ar 
quente 30ºC 

 1,000
a 

0,028
b 

0,189
a 

Secagem ar 
quente 50ºC 

  1,000
a 

0,537
a 

Secagem ar 
quente 70ºC 

   1,000
a 

Liofilização     
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Anexo IV - Inquérito realizado aos consumidores portugueses sobre 

a atitude em relação ao consumo de flores comestíveis 

 
Tabela.A.IV.1 - Inquérito realizado aos consumidores portugueses sobre a atitude em relação ao consumo de 

flores comestíveis 

Seção 1 - Flores comestíveis- Consumo em Portugal 

1. Idade 

o <18 anos o 35- 44 anos o 55- 64 anos 

o 18- 24 anos o 45- 54 anos o > 65 anos 

o 25- 34 anos   

 

2. Sexo 

o Feminino 

o Masculino 

 

3. Nacionalidade  

o Portuguesa 

o Outra: ___________ 

 

4. Distrito de Habitação 

o Aveiro o Faro o Setúbal 

o Bragança o Guarda o Viana do Castelo 

o Braga o Leiria o Vila Real 

o Beja o Lisboa o Viseu 

o Castelo Branco o Portalegre o Região Autónoma dos Açores 

o Coimbra o Porto o Região Autónoma da Madeira 

o Évora o Santarém  

 

5. Habilitações Literárias 

o Ensino Básico o Licenciatura o Doutoramento 

o Ensino Secundário o Mestrado o Outro: ________________ 

o Bacharelato   

 

6. Situação Profissional 

o Estudante o Trabalhador/a-estudante o Reformado/a 

o Trabalhador/a o Desempregado/a  

 

7. Rendimento líquido mensal 

o Menos de 500 euros o Entre 1500 a 2000 euros o Mais de 2500 euros 

o Entre 500 a 1000 euros o Entre 2000 a 2500 euros o Prefiro não responder 

o Entre 1000 a 1500 euros   

8. Número de elementos do agregado familiar 

o 1 o 3 o 5 

o 2 o 4 o >5 

 

Seção 2 - Flores comestíveis 
Por favor indique a sua experiência com flores comestíveis 
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1. Já provou flores comestíveis? 

o Sim 

o Não 

 

Flores comestíveis 

Perguntas para o caso de ter respondido “Sim” à pergunta anterior 

 

1. Onde as consumiu? 

o Restaurantes/Hotéis 

o Casa 

o Casa de familiares e/ou amigos 

 

2. Quais destas espécies consumiu? 

□ Amor-perfeito 

 

□ Calêndula

 

□ Rosa 

 

□ Flor de courgette 

 

□ Camomila 

 
□ Capuchinha

 

□ Borragem

 

□ Centáurea

 

□ Tília 

 

□ Outra: 

_____________ 

 

3. De que forma as consumiu? 

o Doces/ Geleiras/ Compotas/ Marmeladas o Sobremesas 

o Entradas/ Pratos o Outra: ____________ 

o Infusões  

 

4. Como as consumiu? 

o Desidratadas 

o Frescas 

 

Flores comestíveis 

Perguntas caso nunca tenha provado flores comestíveis  

 

1. Pelo menos conhece o produto? 

o Sim 

o Não 

 

2. Estaria disposto a consumir? 

o Sim 

o Não 
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3. De que forma as consumiria? 

o Doces/ Geleiras/ Compotas/ Marmeladas o Sobremesas 

o Entradas/ Pratos o Outra: ____________ 

o Infusões  

 

4. Como as consumiria? 

o Desidratadas 

o Frescas 

 

Seção 3 - Preferências dos consumidores 

Por favos avalie as seguintes consoante a escala 

 

1. Aroma floral 

 
Discordo 

completamente 

Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

O aroma das flores é agradável ○ ○ ○ ○ ○ 

O aroma das flores é natural ○ ○ ○ ○ ○ 

O aroma das flores é refrescante ○ ○ ○ ○ ○ 
 

2. Preocupação com a saúde  

 
Discordo 

completamente 

Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Eu considero-me uma pessoa que se 

preocupa com a sua saúde ○ ○ ○ ○ ○ 
Eu acho importante saber como 

comer saudável ○ ○ ○ ○ ○ 
Eu normalmente faço escolhas que 

melhorem/mantenham a minha saúde ○ ○ ○ ○ ○ 
 

 

3. Procura de novos produtos 

 Discordo 

completamente 

Discordo 

parcialmente 

Indiferente Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Eu interesso-me pelos novos 

produtos que existem no mercado ○ ○ ○ ○ ○ 
Eu normalmente peço pratos que 

nunca provei antes ○ ○ ○ ○ ○ 
Eu gosto de experimentar novas 

comidas ○ ○ ○ ○ ○ 
 

 

4. Estilo de vida saudável 

 
Discordo 

completamente 

Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 
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Eu faço exercício regularmente ○ ○ ○ ○ ○ 
Tenho uma alimentação saudável 

e equilibrada ○ ○ ○ ○ ○ 

Não fumo nem bebo regularmente ○ ○ ○ ○ ○ 
 

5. Atitude em relação ao consumo de flores comestíveis 

 
Discordo 

completamente 

Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Eu gosto/gostaria de pedir pratos que 

tenham flores comestíveis ○ ○ ○ ○ ○ 
Eu escolho/escolheria as flores comestíveis 

porque são alimentos biológicos ○ ○ ○ ○ ○ 
Eu escolho/escolheria flores comestíveis 

porque captam a minha atenção ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Muito Obrigada 

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, por favor indique 

 

 
 

Tabela.A.IV.2 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis "idade" e "já provou flores 

comestíveis?" 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 102,477 6 ,000 

Razão de verossimilhança 109,117 6 ,000 
Associação Linear por Linear 85,338 1 ,000 
N de Casos Válidos 685   

 

Tabela.A.IV.3 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis “sexo” e “já provou flores 

comestíveis?” 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 2,185 1 ,139 
Correção de continuidade

b
 1,929 1 ,165 

Razão de verossimilhança 2,196 1 ,138 
Teste Exato de Fisher    
Associação Linear por 
Linear 

2,182 1 ,140 

 

Tabela.A.IV.4 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis “distrito de habitação” e “já provou 

flores comestíveis?” 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 46,611 19 ,000 
Razão de verossimilhança 47,794 19 ,000 
Associação Linear por 
Linear 

,457 1 ,499 

N de Casos Válidos 685   
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Tabela.A.IV.5 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis “habilitações literárias” e “já provou 

flores comestíveis?” 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 15,163 4 ,004 
Razão de verossimilhança 15,378 4 ,004 
Associação Linear por Linear 7,817 1 ,005 
N de Casos Válidos 685   

 

Tabela.A.IV.6 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis “situação profissional” e “já provou 

flores comestíveis?” 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 54,859 4 ,000 
Razão de verossimilhança 56,008 4 ,000 
Associação Linear por 
Linear 

37,363 1 ,000 

N de Casos Válidos 685   

 

Tabela.A.IV.7 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis “número de elementos no agregado 

familiar” “já provou flores comestíveis?” 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 22,746
a
 5 ,000 

Razão de verossimilhança 22,802 5 ,000 
Associação Linear por Linear 16,627 1 ,000 
N de Casos Válidos 685   

 

Tabela.A.IV.8 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis “rendimento líquido mensal” e “já 

provou flores comestíveis?” 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 26,767
a
 5 ,000 

Razão de verossimilhança 27,192 5 ,000 
Associação Linear por Linear 11,810 1 ,001 
N de Casos Válidos 512   

 

Tabela.A.IV.9 - Teste de Alfa de Cronbach para os fatores: "Aroma floral", "Preocupação cm a saúde", " 

procura de novos produtos ", "Estilo de vida saudável" e "Atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores 

comestíveis" 

 
Média 

Desvio-

padrão 

Coeficient

e de α 

Coeficiente de 

α se este item 

for excluído 

Aroma floral   0,74  

 O aroma das flores é agradável 4,31 0,81  0,66 

 O aroma das flores é natural 4,51 0,70  0,65 

 O aroma das flores é refrescante 4,15 0,85  0,65 

Preocupação com a saúde   0,80  

 Eu considero-me uma pessoa que se preocupa com a sua saúde 4,47 0,74  0,67 

 Eu acho importante saber como comer saudável 4,68 0,65  0,74 

 Eu normalmente faço escolhas que melhorem/mantenham a 

minha saúde 
4,24 0,85  0,76 

Procura de novos produtos   0,77  

 Eu interesso-me pelos novos produtos que existem no mercado 4,10 0,96  0,79 

 Eu normalmente peço pratos que nunca provei antes 3,58 1,13  0,66 
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 Eu gosto de experimentar novas comidas 4,18 1,00  0,61 

Estilo de vida saudável   0,53  

 Eu faço exercício regularmente 3,45 1,28  0,38 

 Tenho uma alimentação saudável e equilibrada 4,01 0,91  0,17 

 Não fumo nem bebo regularmente 4,30 1,22  0,63 

Atitude em relação ao consumo de flores comestíveis   0,76  

 Eu gosto/gostaria de pedir pratos que tenham flores comestíveis 3,97 0,90  0,53 

 Eu escolho/escolheria as flores comestíveis porque são 
alimentos biológicos 

3,44 1,13  0,78 

 Eu escolho/escolheria flores comestíveis porque captam a minha 
atenção 

3,92 0,96  0,68 

 

Tabela.A.IV.10 - Testes de Normalidade para os fatores: "Aroma floral", "Preocupação cm a saúde", " procura 

de novos produtos ", "Estilo de vida saudável" e "Atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores 

comestíveis" 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Estatística df Sig. 

Aroma Floral ,292 685 ,000 
Preocupação com a Saúde ,345 685 ,000 
Procura de novos produtos ,250 685 ,000 
Estilo de Vida Saudável ,281 685 ,000 
Atitude em Relação ao Consumo de Flores Comestíveis ,258 685 ,000 

 

Tabela.A.IV.11 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis "procura de novos produtos" e 

"atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis" 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 266,686 121 ,000 

Razão de verossimilhança 195,491 121 ,000 
Associação Linear por Linear 62,542 1 ,000 
N de Casos Válidos 317   

 

Tabela.A.IV.12 - Teste de correlação de Spearman unilateral para a comparação das variáveis "procura de 

novos produtos" e "atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis" 

 

Atitude em relação ao 
consumo de flores 

comestíveis 

Procura de 
novos 

produtos 

Correlação 
de Spearman 

Atitude em relação ao 
consumo de flores 

comestíveis 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,475
**
 

Sig. (2 extremidades) . ,000 
N 317 317 

Procura de novos 
produtos 

Coeficiente de Correlação ,475
**
 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,000 . 
N 317 317 

 

Tabela.A.IV.13 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis "procura de novos produtos" e 

"aroma floral" 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 53,105
a
 12 ,000 

Razão de verossimilhança 45,646 12 ,000 
Associação Linear por Linear 31,563 1 ,000 
N de Casos Válidos 685   
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Tabela.A.IV.14 - Teste de correlação de Spearman unilateral para a comparação das variáveis "procura de 

novos produtos" e "aroma floral" 

 
Procura de 

novos produtos 
Aroma Floral 

Correlação de 
Spearman 

Procura de 
novos produtos 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,226
**
 

Sig. (1 extremidade) . ,000 
N 317 317 

Aroma Floral 
Coeficiente de Correlação ,226

**
 1,000 

Sig. (1 extremidade) ,000 . 
N 317 317 

 
Tabela.A.IV.15 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis "aroma floral" e “atitude dos 

consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis” 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 63,679
a
 12 ,000 

Razão de verossimilhança 57,583 12 ,000 
Associação Linear por 
Linear 

41,441 1 ,000 

N de Casos Válidos 317   

 
Tabela.A.IV.16 - Teste de correlação de Spearman unilateral para a comparação das variáveis "aroma floral" 

e “atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis” 

 Aroma Floral 
Atitude em relação 

ao consumo de 
flores comestíveis 

Correlação de 
Spearman 

Aroma Floral 
Coeficiente de Correlação 1,000 ,369

**
 

Sig. (1 extremidade) . ,000 
N 317 317 

Atitude em relação ao 
consumo de flores 

comestíveis 

Coeficiente de Correlação ,369
**
 1,000 

Sig. (1 extremidade) ,000 . 
N 317 317 

Tabela.A.IV.17 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis "estilo de vida saudável" e “atitude 

dos consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis” 

 Valor gl 
Significância Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 30,317
a
 16 ,016 

Razão de verossimilhança 31,661 16 ,011 
Associação Linear por Linear 11,444 1 ,001 

N de Casos Válidos 317   

 

Tabela.A.IV.18 - Teste de correlação de Spearman unilateral para a comparação das variáveis "estilo de vida 

saudável" e “atitude dos consumidores em relação ao consumo de flores comestíveis” 

 
Atitude em relação 

ao consumo de 
flores comestíveis 

Estilo de vida 
saudável 

Correlação de 
Spearman 

Atitude em relação ao 
consumo de flores 

comestíveis 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,235
**
 

Sig. (1 extremidade) . ,000 
N 317 317 

Estilo de vida saudável 
Coeficiente de Correlação ,235

**
 1,000 

Sig. (1 extremidade) ,000 . 
N 317 317 
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Tabela.A.IV.19 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis "estilo de vida saudável" e 

“preocupação com a saúde” 

 Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 73,942
a
 16 ,000 

Razão de verossimilhança 66,049 16 ,000 
Associação Linear por Linear 55,566 1 ,000 

N de Casos Válidos 317   

 

Tabela.A.IV.20 - Teste de correlação de Spearman unilateral para a comparação das variáveis "estilo de vida 

saudável" e “preocupação com a saúde” 

 
Estilo de vida 

saudável 
Preocupação 
com a saúde 

Correlação de 
Spearman 

Estilo de vida 
saudável 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,411
**
 

Sig. (1 extremidade) . ,000 
N 317 317 

Preocupação com 
a saúde 

Coeficiente de Correlação ,411
**
 1,000 

Sig. (1 extremidade) ,000 . 
N 317 317 

 

Tabela.A.IV.21 - Teste de qui-quadrado para a comparação das variáveis “preocupação com a saúde” e 

“atitude em relação ao consumo de flores comestíveis” 

 Valor gl p-value 

Qui-quadrado de Pearson 41,380
a
 16 ,000 

Razão de verossimilhança 44,775 16 ,000 
Associação Linear por 
Linear 

12,269 1 ,000 

N de Casos Válidos 317   

 

Tabela.A.IV.22 - Teste de correlação de Spearman unilateral para a comparação das variáveis “preocupação 

com a saúde” e “atitude em relação ao consumo de flores comestíveis” 

 
Preocupação com a 

saúde 

Atitude em relação 
ao consumo de 

flores comestíveis 

Correlação de 
Spearman 

Preocupação com a 
saúde 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,250
**
 

Sig. (1 extremidade) . ,000 
N 317 317 

Atitude em relação 
ao consumo de 

flores comestíveis 

Coeficiente de Correlação ,250
**
 1,000 

Sig. (1 extremidade) ,000 . 
N 317 317 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (1 extremidade). 

 
 

 


