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Diversificação dos produtos e qualidade 

Principais opções do mercado nacional.... 

Produtos processados 

Produtos frescos e congelados 

www.costasul.com.br 

Fazenda Marinha Atlântico Su 



Diversificação dos produtos e qualidade 

Muitas 
possibilidades 
inexploradas! 

Agregar valor 



Diversificação dos produtos e qualidade 

Muitas 
possibilidades 
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Agregar valor 

Muitas outras opções........... 
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• Produtos vivos  
 

• Produtos frescos desconchados 
 

• Produtos cozido desconchados 
 

• Conservas ou semiconservas marinadas 
 

• Congelamento 
 

• Secagem e defumação  
 

• Tratamentos com altas pressões 
 

Estratégias e tecnologias para 
diversificação de produtos 



Comercialização produto fresco 

Agregar valor ao produto fresco 

O que acontece em outros países? 

Aprox. 45 R$/ kg 
Crossostrea gigas 

Aprox. 8,5R$/kg 

Mexilhões vivos 

Consumidor aceita pagar preços superiores 
para produtos de qualidade garantida. 

Pescados de espécies de elevado valor  Aprox. 30 R$/kg 



Tecnologia para produto fresco 

Garantia da qualidade e boa gestão da cadeia produtiva 

Depuração de até 2 meses  

Centros de depuração credenciados 

Tratamento das águas, agentes biológicos de controle microbiano  

rastreabilidade 



Papel da embalagem na qualidade do produto fresco 

Tecnologia para produto fresco 

A embalagem afeta na vida útil do alimento? 

Evitar acumulo de líquidos 
mantendo a umidade 



INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL 
Nº 7, DE 8 DE MAIO DE 2012 
Art. 74 - Os moluscos bivalves vivos a serem 
consumidos crus devem: 
I - ser dispostos na embalagem de forma a evitar 
a perda de líquido das conchas 

Ostras com até 10 dias de vida útil -  combinação de 
cadeia do frio com correta embalagem 

Papel da embalagem  
na qualidade do produto fresco 

Tecnologia para produto fresco 



Opções que envolvem 
o uso de tecnologias 

mais avançadas 

Atmosfera modificada 

Combinação de embalagem e baixa 
temperatura – vida útil de 21 dias 
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Tecnologia para produto fresco 

Cadeia do frio --> fundamental para a qualidade dos produtos 

Novas tecnologias para um resfriamento rápido 
ex.  lama de gelo (slurry ice) 



https://www.nieddittas.it 

Atmosferas modificas  efeito evidente na extensão da vida útil do produto  

Tecnologia disponível 

Tecnologia para produto fresco 



Mexilhões em embalagens de atmosfera modificada ricas em 
oxigênio armazenados às temperaturas de 2 e 7 ºC apresentaram 
vida útil (microbiológica, físico química e sensorial) de 6-9 dias 

M. Bernárdez, L. Pastoriza / LWT - Food Science and Technology 54 (2013) 285e290 

Tecnologia para produto fresco 

Vivos e com 
qualidade 
adequada! 

Imagem ilustrativa 



Embalagem como 
estratégia para 
acompanhar a tendência 
da gourmetização 
 

Ostras frescas em meia concha 

Ostras frescas  



Loose et al., Food Quality and Preference 28 (2013) 492–504 

Consumidor australiano mostra preferencia 
para as ostras em meia conchas e em bandejas   

Gourmetização e praticidade são tendências globais 

Produtos com maior aceitação 



Produtos "ready to eat" e "ready to cook" 

Mexilhôes sous vide  

Combinação entre embalagem e tratamento térmico (cozimento) 

Produtos bastante 
difundidos em 
outros países 

pH como parâmetro de qualidade.. 



sous vide cook and chill 

Produtos "ready to eat" e "ready to cook" 

21-30 dias 
 de vida útil 

14 dias quando 
acondicionado 
após o cozimento 

Bongiorno et al. LWT - Food Science and Technology 91 (2018) 117–124 118 

Mexilhôes sous vide  

Combinação entre embalagem e tratamento térmico (cozimento) 

Sous-vide sem salmoura Sous-vide  com salmoura 

Cozidos e embalados 

Estudo realizado na 
UFSC 

Cavalheiro, 2011 



Produtos "ready to eat" e "ready to cook" 

Embalagens de atmosfera modificada para produtos cozidos 

Vários estudos na UFSC 

Importância do haed space e mistura de gás 

LIMA, M. Mussel ( ) Processing by an Alternative Method and Packaging Under Modified Atmosphere to 
Improve Physicochemical and Microbiological Characteristics. Journal of Food Processing and 
Preservation, v. 40, p. sn, 2016. 

Marieli de Lima, 2014 Tese de doutorado EQA- UFSC 



Produtos "ready to eat" e "ready to cook" 

Óleos essenciais para melhorar a vida de útil dos moluscos cozidos 

Ação antimicrobiana e aromatização 

Utilizável em baixas concentrações 

Orégano – menta – manjericão  



Congelamento de moluscos bivalves frescos 

O congelamento de 
moluscos cozidos já é uma 
realidade, mas é possível 
congelar ostras frescas 
(inteiras ou meia concha)? 

Produtos encontrados no 
site alibaba.  



Congelamento de moluscos bivalves frescos 

A ostra congelada apresenta 
vantagens em relação à ostra 
fresca, pois não é um produto 
perecível, apresentando uma 
maior capacidade de 
armazenamento, o que propicia 
uma comercialização durante o 
ano todo e à mercados mais 
distantes.  

Qual é a tecnologia? 



Congelamento de moluscos bivalves frescos 

Individual Quick Freezing 

Congelador de placas 



Carolina De Gasperi Portella, Dissertação de Mestrado UNESP, 2005 

Congelamento 6h em túnel -30 ºC  

Congelamento de moluscos bivalves frescos 

Descongelamento 3-5ºC 24h 

Até 3 meses de 
armazenamento a  -20ºC  

Ostra descongelada 

ostra nativa - Crassostrea brasiliana  



Songsaeng et al., Food Chemistry 123 (2010) 286–290 

Congelamento IFQ(-60ºC) ou em blocos (-40C)  com 30% 
de água e sucessivo glaceamento. 

Em 12 meses de armazenamento  pouca diferença entre os 
dois processos e boa qualidade do produto descongelado 

Congelamento de moluscos bivalves frescos 

Congelamento em blocos  adição de 
30% de água e glacemento 

No estudo foi utilizado o produto fresco desconchado 



A qualidade do produto final depende de como o congelamento realizado 
e de como foi realizado o armazenamento 

Congelamento de moluscos bivalves frescos 

Manutenção temperatura baixa e constante (normalmente -
20ºC) durante o armazenamento congelado é fundamental 
para manter a qualidade do produto final  

Congelamento mais rápido  qualidade maior 
 
Glaceamento  melhor qualidade (possível substituição com 
embalagem adequada) 

Descongelamento lento a baixa temperatura  
menores alterações 



Conservas tradicionais 

Produção de conservas e produtos pasteurizados 

Imagens ilustrativas 



Mexilhões pasteurizados 
saborizados com alho 

Produção de conservas e produtos pasteurizados 

Mexilhões 
pasteurizados sabor 
natural 

Imagens ilustrativas 



Produtos marinados 

Grande variedade de sabores e aplicações 

Produção de conservas e produtos pasteurizados 

Imagens ilustrativas 



Produtos marinados  -- o processo 

Produção de conservas e produtos pasteurizados 

Carne de 
ostras ou 

mexilhões 

Adição de solução 
ácida (vinagre, 

solução de ácido 
cítrico, etc..)  

Adição de 
aromas e 
temperos 

Envase e 
Processamento 

térmico (pasteurização) 

Conservar em refrigeração 
 (até 6 meses) 



Produtos Defumados 

Produção de conservas e produtos pasteurizados 

Conservas em óleo  

Uso de fumaça líquida e 
posterior desidratação parcial 

Importância da remoção da água 

Envasamento  e 
esterilização 



Produtos Defumados 

Existem alternativas muito interessantes! 

Produtos defumados, parcialmente desidratados e 
conservado em embalagens a vácuo  



Produtos Desidratados 

Ostras e mexilhões 
desidratados são 
comercializados como snacks 
ou para reidratação  

Estabilidade 
prolongada 

Snacks 
funcionais 
para pet 



Produtos Desidratados 

Secagem em estufa 

Secagem em estufa a vácuo 

Liofilização 

Liofilização 
é o método 
mais usado 

Principal limitação é o custo 
elevado, mas existem alternativas... 

Tribuzi, 2013. Tese de Doutorado EQA - UFSC 



Produtos Desidratados 

Usos  
possíveis de 

moluscos 
desidratados  

Risotto  
ready-to-cook 



Produtos Desidratados 

Usos  
possíveis de 

moluscos 
desidratados  

Suplementos 

250 g  
€ 82,02 

250 g  
€ 63,93 

Temperos em pó 

Suplemento de cálcio 
de conchas de ostras 



Altas Pressões Hidrostáticas - HHP 

Segurança e 
praticidade  

Valor 
agregado 

Ostras pré-desconchadas 

Futuro do processamento de moluscos bivalves 



Altas Pressões Hidrostáticas 

Diversificação de produtos e elevada qualidade 

Tradicional HHP 

https://goosepoint.com 
https://motivatit.com/ 

WA – USA 
Louisiana - USA 



Mercado futuro e tendências de consumo 

Estudos realizados na França, Grécia e Portugal  mostram 
que existem duas categorias de consumidores  

Debucquet, Cornet, Adam, & Cardinal, 2012 
Arvanitoyannis et al., 2004 
Cardoso et al., 2013 
 

Inovador Tradicional 

paté 



UFSC de portas abertas para colaborar com o 
desenvolvimento do setor 

Inovação Resultado 

Satisfação 

Dedicação 

Sucesso 
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