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Resumo 

A frescura de fruta e hortaliças inteiras ou minimamente processadas requer a 

manutenção da cadeia de frio, inclusive no «último quilómetro» da cadeia de 

abastecimento entre a compra pelo cliente e as condições a que os produtos são sujeitos 

na posse destes. A quebra da cadeia de frio no «último quilómetro» não está quantificada 

de forma a permitir avaliar as consequências e tomar as medidas de gestão adequadas. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a temperatura em dois dispositivos largamente utilizados 

em etapas do «último quilómetro»: a bagageira de viaturas particulares e os frigoríficos 

domésticos. A temperatura do ar foi registada em intervalos de 60 segundos no interior 

de bagageiras de 5 viaturas de cor escura e 5 frigoríficos domésticos. As bagageiras 

atingiram valores de temperatura 10 ºC superiores à temperatura exterior e valores 

absolutos próximos dos 50 °C. As oscilações da temperatura nas bagageiras seguiram o 

mesmo padrão em todos os veículos, mas com amplitudes diferentes. As temperaturas 

máximas atingidas foram de 47,3; 40,3; 41,4 e 48,2 ºC com temperaturas exteriores de 

24,0; 26,1; 28,2 e 36,6 ºC. Nos frigoríficos registaram-se temperaturas médias de 7,2; 4,3; 

9,2; 7,4 e 7,7 ºC e oscilações de temperatura superiores a 5 ºC. As consequências da 

exposição dos produtos hortofrutícolas inteiros e minimamente processados a estes 

valores de temperatura, em função do tempo de permanência nestas condições, não está 

quantificada. No entanto, os valores obtidos na amostra estudada sugerem exposição a 

temperaturas próximas de 50 ºC e refrigeração insuficiente no «último quilómetro» que 

pode comprometer o desempenho da cadeia de abastecimento. 
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Abstract 

Postharvest last mile: Temperature in car trunks and domestic refrigerators. 

Freshness of fruit and vegetables, whole and fresh-cut, require an adequate cold chain, 

including in the last mile. The last mile of the fruit and vegetable supply chain includes 

the steps after consumer purchase and possession of produce. Cold chain breaks in the 

last mile are not quantified in a suitable way for the understanding of the consequences 

of poor management. The aim of this study was to characterize the temperature in two 

devices largely used in the last mile of fruit and vegetables: car trunks and domestic 

refrigerators. Air temperature was recorded at 60 second intervals inside the trunk of 5 

dark cars and 5 domestic refrigerators. The temperature inside car trunks was 10 ºC higher 

than outside temperature and reached an absolute value near 50 ºC. Temperature 

fluctuation inside the trunks was similar in all vehicles but their amplitude differed. 

Maximum temperatures inside trunks were 47.3, 40.3, 41.4 and 48.2 °C with the outside 

air temperature reaching 24, 26.1, 28.2, and 36.6 °C. Average temperature inside 

refrigerators was 7.2, 4.3, 9.2, 7.4, and 7.7 °C with fluctuations higher than 5 ºC. The 

consequences of these temperature ranges, taking into account the duration of exposure, 

on produce quality losses is not quantified. However, the temperatures measured in the 
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sampled cars and refrigerators suggests that exposure to 50 ºC and inadequate 

refrigeration in the last mile may jeopardize the performance of the supply chain. 

 

Keywords: Quality, refrigeration, transportation, supply chain. 

 

Introdução 

A casa dos consumidores é um dos principais locais de perda e de desperdício nas 

cadeias de abastecimento alimentares europeias (Sonesson & Meybeck, 2011). Estima-se 

que em Portugal, cerca de 10% da fruta produzida é desperdiçado ao nível do consumidor 

(Batista et al., 2012). O valor para as hortaliças deverá ser ainda superior. A principal 

causa de desperdício doméstico deve-se ao excessivo tempo de armazenamento após a 

compra, efetuado em condições deficientes. Este facto é reconhecido por 80% dos 

consumidores que admitem não consumirem os frutos comprados em tempo útil (Murphy 

& Quested, 2014).  

A maioria das cadeias de abastecimento de fruta e hortaliças nos países ocidentais 

dispõe de sistemas de refrigeração que permitem o controlo da temperatura em cada etapa 

da cadeia, em função das exigências do produto hortofrutícola e das particularidades de 

gestão das operações nessa etapa. Em particular, a cadeia de frio pode manter-se desde as 

primeiras horas após a colheita até ao momento de preparação para consumo. O controlo 

da temperatura na cadeia de frio hortofrutícola tem, corretamente, enfatizado a etapas a 

montante, nomeadamente, o armazenamento e o transporte logísticos. No entanto, a 

ênfase crescente na frescura de fruta e hortaliças facilmente perecíveis requer uma 

atenção especial à temperatura nas etapas finais da cadeia, i.e. entre a exposição retalhista 

e a casa do consumidor. As consequências da quebra da cadeia de frio nesta fase não estão 

quantificadas.  

Um dos problemas do «último quilómetro» da pós-colheita hortofrutícola consiste 

na dificuldade de controlar a temperatura quando os produtos estão na posse do 

consumidor. Os automóveis destes não são refrigerados e não se utilizam sacos 

isotérmicos no transporte de fruta refrigerada até casa. Os frigoríficos, eletrodomésticos 

que permitem um controlo da temperatura de conservação de fruta e hortaliças no final 

do «último quilómetro», têm regimes de funcionamento e capacidade de controlo da 

temperatura muito variáveis. 

O objetivo deste estudo foi medir a temperatura em duas etapas mal caracterizadas 

do «último quilómetro», a bagageira de viaturas particulares e os frigoríficos domésticos. 

A quantificação da temperatura e da sua variabilidade nestes dois pontos da cadeia de 

abastecimento é fundamental para avaliar as consequências das eventuais quebras ou 

deficiente funcionamento da cadeia de frio no «último quilómetro» da fruta e hortaliças. 

 

Material e métodos 

A temperatura do ar foi registada em bagageiras de cinco viaturas particulares e 

cinco frigoríficos domésticos na região de Lisboa entre 30 de junho e 4 de julho de 2016. 

As viaturas objeto de estudo, de cor escura, foram: (1) Toyota Yaris de 2015; (2) Audi 

A4 de 2014; (3) Renault Megane Break de 2007; (4) Citroen C5 Tourer de 2009; (5) 

Skoda Octavia Break de 2012. Os frigoríficos domésticos analisados foram: (1) Balay; 

(2) AEG Electrolux C6 18 40 4i, classe: A+; (3) Bosch KGD36VI30, classe: A++; (4) 

AEG Electrolux Santo N81840-4i, classe: A; (5) Hoover HDCF 184 X/1, classe: A+.  

As temperaturas foram medidas continuamente durante os cinco dias a intervalos 

de 1 minuto com registadores Tinytag Talk 2, TK-4014 (Gemini Data Loggers, 

Chichester, West Sussex, Reino Unido). Os registadores foram colocados nas bagageiras 
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com movimento livre no seu interior e na parte frontal da prateleira inferior do lado da 

abertura da porta dos frigoríficos. 

A informação dos registradores foi transferida para um computador com recurso 

ao software Tinytag Explorer 4.9 (Gemini, Reino Unido) que foi usado na análise dos 

dados. 

 

Resultados e discussão 

Bagageiras das viaturas. A temperatura na bagageira das viaturas particulares de 

consumidores mostra acentuadas oscilações ao longo do dia (fig. 1).   

O padrão de alteração da temperatura foi semelhante em todos os automóveis, de 

distintas marcas e modelos, mas com diferenças de amplitude. A amplitude térmica 

chegou a ser superior a 30 °C. No dia 30 de junho a temperatura no porta-bagagens do 

carro 2 passou de 48,2 ºC às 16:00 para 19 ºC às 7:00 do dia seguinte. Os carros 

estacionados em garagens, carro 1 e carro 5 em alguns dias, registaram temperaturas cerca 

de 10 °C mais baixas no pico de calor comparativamente aos estacionados no exterior. 

No 30 de junho, a bagageira do carro 2 atingiu os 47,3 ºC enquanto as bagageiras dos 

carros 1 e 4, que se encontravam estacionados em garagens, registaram no mesmo 

momento temperaturas da ordem dos 25 ºC. 

No quadro 1 apresentam-se os valores das temperaturas mínima, máxima e média 

registadas nas bagageiras dos 5 automóveis em estudo.  

A temperatura máxima do ar das bagageiras durante o período do estudo foi 

registada no dia 3 de julho com um valor de 48,2 °C (fig. 1). Uma vez que a temperatura 

do ar em Lisboa nesse momento foi de 36,6 °C (Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera, IPMA, 2016), o interior do porta-bagagens atingiu uma temperatura 11,6 ºC 

acima da temperatura exterior. Nos outros dias a temperatura máxima atingida nas 

bagageiras foi de 47,3, 40,3 e 41,4 ° C, nos dias 1, 2 e 3, com uma temperatura máxima 

registada segundo o IPMA de 24, 26,1 e 28,2 ° C, respetivamente. 

Frigoríficos domésticos. A variação da temperatura do ar nos 5 frigoríficos 

domésticos estão representadas na figura 2. Os frigoríficos 2 e 3 não foram abertos 

durante o período de teste, sendo muito claros os ciclos relacionados com o 

funcionamento do sistema de refrigeração. Nestes frigoríficos, as oscilações foram de 3,5 

ºC a cada 70 minutos e 3 ºC a cada 3 horas, respetivamente.  

O frigorífico 4, com apenas 6 meses de utilização, apresentou ciclos de 

arrefecimento inferiores a uma hora, com amplitudes inferiores a 0,5 °C e temperaturas 

compreendidas entre 7,0 e 7,5 °C durante o primeiro dia (fig. 2). Os restantes oscilaram 

em ciclos de 2 a 3 horas com amplitude de 1,5 a 3,0 ºC, mas não mantiveram a temperatura 

em torno de um valor médio constante. Os frigoríficos 1, 4 e 5 não apresentaram ciclos 

frigorígenos regulares, sendo evidentes vários picos de temperatura relacionados com a 

abertura da porta por parte dos utilizadores. A porta do frigorífico 4 foi aberta durante 8 

minutos no dia 1 enquanto este foi abastecido de alimentos o que levou ao aumento da 

temperatura. Com este aumento da carga, o frigorífico não conseguiu manter a mesma 

gama de temperaturas registando um aumento médio de 1 ºC. 

Foram registradas oscilações de 5,2, 2,5, 4,3, 2,1 e 4,5 ºC nos frigoríficos 1, 2, 3, 

4 e 5, respetivamente (Quadro 2). Essas oscilações são suscetíveis de causar condensação 

no interior de embalagens o que pode favorecer o desenvolvimento de bolores. 

Com exceção do frigorífico 2, as temperaturas médias registadas são consideradas 

elevadas para o armazenamento doméstico de todas as fruta e hortaliças cujo ótimo se 

situa nos 0 ° C (Hardenburg et al., 1986) e para todos os produtos hortofrutícolas 

minimamente processados (IV gama).  
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Conclusões 

As bagageiras de veículos particulares podem atingir valores de temperatura 10 

ºC superiores à temperatura exterior e valores absolutos próximos dos 50 °C. As 

consequências da exposição dos produtos hortofrutícolas a estes valores de temperatura, 

em função do tempo de permanência nestas condições, não está quantificada.  

Os frigoríficos domésticos estavam regulados para diferentes temperaturas e 

sofreram oscilações de temperatura superiores a 5 ºC. A amostra estudada sugere que as 

temperaturas de refrigeração domésticas podem ser insuficientes para manter a qualidade 

de algumas frutas e hortaliças, inteiros e minimamente processados, podendo estar na 

origem de perdas.  

 

Referências 

Batista, P., Campos, I., Pires, I. & Vaz, S. 2012. Do campo ao garfo. Desperdício 

alimentar em Portugal. CESTRAS, Lisboa. 

Hardenburg, R.E.,Watada, A.E. & Wang, C.Y. 1986. The commercial storage of fruits, 

vegetables, and florist and nursery stocks. United States Department of Agriculture, 

Agriculture Research Service, Agriculture Handbook Number 66, 130 p. 

Murphy, L. & Quested, T. 2014. Household food and drink waste: a product focus. Final 

Report. Waste & Resources Action Programme, Oxon, United Kingdom, 171 p. 

Sonesson, J. & Meybeck, R. 2011. Global food losses and food waste, FAO, Rome. 

IPMA. 2016. Boletim climatológico julho 2016. Portugal Continental. Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera, Lisboa. 

 

Quadros e Figuras 

 

Quadro 1 – Temperaturas mínima, máxima e média registada nas bagageiras de cinco 

viaturas particulares no período entre 30 de junho e 4 de julho. 

Viatura 1 2 3 4 5 

Temp. mínima (ºC) 17,7 16,5 16,7 16,7 15,5 

Temp. máxima (ºC) 35,3 47,3 48,2 42,9 46,8 

Média (ºC)  24,4 31,3 31,3 28,1 27,8 

 

 

Quadro 2 – Temperaturas mínima, máxima e média registadas nos cinco frigoríficos 

domésticos no período entre 1 de julho e 2 de julho. 

Frigorífico 1 2 3 4 5 

Temp. mínima (ºC) 5,1 3,2 6,7 6,6 5,2 

Temp. máxima (ºC) 10,3  5,7 11,0  8,7 9,7 

Média (ºC)  7,2 4,3 9,2 7,4 7,7 
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Figura 1 – Temperatura do ar no interior de bagageiras de cinco viaturas na região de 

Lisboa entre 30 de junho e 4 de julho de 2016. 

 

 
Figura 2 – Temperatura do ar no interior de cinco frigoríficos domésticos na região de 

Lisboa entre 1 de julho e 2 de julho de 2016. 

 

  

 

 




