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Enquadramento 
1. O LEAF oferece 20 estágios a estudantes do 1º ciclo do ensino superior (incluindo 
estudantes do 1º ano) com o objectivo de estimular a iniciação na actividade científica 
e de desenvolvimento de sentido crítico, criatividade e autonomia, através da sua 
integração em projectos de investigação em curso no LEAF. 
2. Os estudantes podem ser oriundos de qualquer instituição de ensino superior. 
3. Os estágios serão realizados no Instituto Superior de Agronomia, Universidade de 
Lisboa, e podem abranger as áreas de investigação em curso no LEAF 
(https://www.isa.ulisboa.pt/en/leaf/presentation). 
 
Duração dos estágios 
Os estágios terão duração de um ano, com a data de início a combinar com o 
respectivo orientador. 
 
Candidaturas e Prazos 
As candidaturas estão abertas entre 5 e 31 de Outubro de 2015, podendo os 
estudantes concorrer a mais do que um estágio, devendo para isso indicar claramente 
na candidatura, a sua ordem de preferência. 
Os candidatos devem enviar, por mail, ao(s) orientador(es) dos estágios escolhidos os 
seguintes elementos: 

Curriculum vitae do candidato 

Listagem das Disciplinas já realizadas no Ensino Superior 

Cópia do CC ou equivalente 

 
Critérios de selecção 
A selecção das candidaturas será baseada no produto da classificação média 
(ponderada pelos ECTS) das disciplinas já realizadas pela razão entre as disciplinas 
realizadas e o total realizável até à data da candidatura, de acordo com o respectivo 
plano de curso. Serão também tidos em conta outros elementos curriculares. As 
candidaturas de estudantes do 1º ano terão em consideração as classificações de 
entrada na Universidade e outros elementos curriculares. 
Pode haver necessidade de uma entrevista. Nesse caso, será constituído um júri de 
seleção dos candidatos, onde estará presente o Orientador do tema escolhido. 
 
Sobre o LEAF 
O LEAF teve início em Janeiro de 2015 e integra elementos de quatro antigos centros 
de investigação do ISA (Centro de Botânica Aplicada à Agricultura, Centro de Estudos 
de Arquitectura Paisagista Prof. Francisco Caldeira Cabral, Centro de Engenharia dos 
Biossistemas, Unidade de Investigação em Química Ambiental). 
O LEAF desenvolve investigação nas disciplinas básicas e ciências aplicadas 
relacionadas com a promoção da qualidade e sustentabilidade da cadeia Agro-
Alimentar. O centro é constituído por quatro Grupos de Investigação, cada um 
representando uma área científica e por cinco Linhas Temáticas, onde as áreas 
científicas e o know-how dos investigadores dos vários Grupos se cruzam de modo a 
promover sinergias dentro do LEAF e para além deste. 
https://www.isa.ulisboa.pt/en/leaf/presentation 
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Resumos: 

1. Interações Planta-Planta: uma nova solução para ultrapassar os problemas 

provocados pelo alumínio em solos ácidos. 

Miguel Bento e Maria Manuela Abreu, miguelmbento@isa.ulisboa.pt, 

manuelaabreu@isa.ulisboa.pt   

Os cereais são uma das principais culturas agrícolas na Europa. Entre elas encontra-

se o trigo duro (Triticum durum), que tem um papel fundamental na nutrição humana e 

representa a matéria-prima preferencial para a produção de massas. No entanto, nem 

todos os solos são os ideais para o seu cultivo. Em Portugal mais de 40% dos solos 

aráveis têm um pH abaixo de 5,5, levando a claras reduções na produtividade devido à 

presença de espécies catiónicas de alumínio, as quais são fitotóxicas para a maioria 

das plantas cultivadas. Com o aumento da população mundial e o consequente 

aumento da procura de bens alimentares é urgente encontrar soluções sustentáveis 

para permitam expandir as áreas de cultivo e simultaneamente aumentar a 

produtividade. 

Neste estágio, pretende-se usar uma técnica de cultivo inovadora para ultrapassar as 

limitações, em solos ácidos, induzidas pelas espécies de Al fitotóxicas. Pretende-se 

montar um ensaio experimental e fazer um estudo comparativo, ao nível do 

rendimento da cultura e efeitos para o solo, entre a técnica de cultivo tradicional e a 

nova abordagem a usar. Pretende-se fazer uma caracterização da planta (raiz e partes 

aéreas) usando técnicas analíticas e de biologia molecular. Paralelamente, pretende-

se também fazer uma caracterização físico-química detalhada dos solos ao longo do 

ensaio. 

No final, usando esta técnica espera-se obter um aumento de rendimento do trigo duro 

quando cultivado em solos ácidos e uma melhoria da fertilidade do solo. 

 

2. Caracterização da variabilidade genética de características economicamente 

importantes em variedades antigas de videira  

(possibilidade de acolher 2 estagiários) 

Luísa Carvalho e Elsa Gonçalves, elsagoncalves@isa.ulisboa.pt; 

lcarvalho@isa.ulisboa.pt 

Com este estágio pretende-se colocar os estudantes em contacto com a metodologia 

de selecção da videira praticada em Portugal e com a teoria da genética quantitativa, 

integrando-as com métodos de análise molecular. O trabalho basear-se-á na análise 

de dados referentes à vindima de 2014 provenientes de populações experimentais de 

clones de várias castas, de modo a quantificar o rendimento, características de 

qualidade do mosto e nível de tolerância ao stresse abiótico. Serão efectuadas 

análises laboratoriais de amostras de bagos, introdução dos dados de rendimento e de 

qualidade do mosto, respectiva análise e interpretação. A metodologia de análise dos 

dados compreenderá o ajustamento de modelos lineares mistos, obtendo-se: 

estimativas da componente de variância genotípica e da heritabilidade em sentido lato, 

os melhores preditores empíricos lineares não enviesados dos efeitos genotípicos, e a 
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previsão do ganho genético resultante da selecção massal genotípica. Serão 

efectuadas extracções de DNA e RNA de amostras foliares colhidas no verão de 2014, 

para identificação e caracterização de marcadores de tolerância ao stresse abiótico. 

Será ainda efectuado o contacto com o processo experimental conducente à 

instalação e manutenção de ensaios para conservação. 

 

3. Cálculo da evapotranspiração de referência usando dados de previsão 

climática visando o apoio à gestão da rega 

Paula Paredes, pparedes@isa.ulisboa.pt   

Preparação e análise de dados de previsão a médio e longo prazo, cálculo e 

interpretação dos resultados obtidos com os dados de previsão e comparação com 

resultados obtidos com dados meteorológicos observados.  

 

4. Estudo do estado da arte no que diz respeito à relação entre o azoto e a 

qualidade da água 

Cláudia Cordovil, cms@isa.ulisboa.pt  

Neste trabalho o estagiário será integrado num projecto europeu a iniciar brevemente, 

e contribuirá para o desenvolvimento da base de dados no tema referido. Para mais 

detalhes, contactar o docente. 

 

5. Estudo da aplicação de borras de café na germinação e produção de culturas 

hortícolas 

Cláudia Cordovil, cms@isa.ulisboa.pt  

Neste trabalho pretendemos investigar a potencial utilização de borras de café para 

fertilizar diversas culturas, numa perspectiva de utilização em pequena escala de 

produção. Para mais detalhes, contactar o docente. 

 

6. Avaliação de espécies de Limonium com potencial fitorremediador em 

diferentes tipos de sedimentos 

(possibilidade de acolher 2 estagiários) 

Ana Caperta e Maria Manuela Abreu, anadelaunay@isa.utl.pt, 

manuelaabreu@isa.ulisboa.pt    

Objectivos gerais: Proceder à caracterização do crescimento e desenvolvimento 

vegetativo e reprodutivo de espécies de sapais em diferentes tipos de sedimentos. 

Objectivos específicos: 

- analisar parâmetros vegetativos e reprodutivos de plantas crescidas nos diferentes 

tipos de sedimentos; 

- estudar a sua tolerância a diferentes níveis de salinidade. 

Competências a adquirir: 

a) Conhecer sistemas de germinação e cultura de plantas em sedimentos 

b) Conhecer métodos de biometria e biologia reprodutiva 

c) Adquirir conhecimentos na análise e caracterização de sedimentos 

d) Análise de dados 
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Resumo: As espécies do género Limonium são essenciais nas comunidades vegetais 

que caracterizam os sapais. Neste projecto proceder-se-á ao estudo do crescimento e 

desenvolvimento de algumas destas espécies com potencial fitorremediador em 

diferentes sedimentos, assim como, a respectiva tolerância em diferentes condições 

de salinidade. Este estudo permitirá a seleção de substratos que favorecem o 

crescimento e desenvolvimento destas espécies, assim como a sua tolerância a 

diferentes condições de stresse. 

 

7. Caracterização da resposta ao stresse abiótico em folhas de 12 variedades de 

videira 

Sara Amâncio e Luísa Carvalho, samport@isa.ulisboa.pt, lcarvalho@isa.ulisboa.pt   

Objetivo: Integração das respostas fisiológicas, celulares e moleculares ao stresse 

abiótico sofrido por doze castas de videira com características diversas, em condições 

de campo 

A videira é uma das mais importantes espécies cultivadas em Portugal, mantendo uma 

elevada biodiversidade varietal. As plantas de campo estão expostas a múltiplos 

stresses ambientais no verão Mediterrâneo, tais como temperatura elevada, irradiância 

e disponibilidade hídrica. Nessas condições as plantas iniciam processos de resposta 

ao stresse que lhes permitem aclimatação. Estes processos passam pela activação do 

sistema de resposta antioxidativa, nomeadamente através dos antioxidantes ascorbato 

e glutationa e do aumento da actividade de enzimas como a Superoxido dismutase, a 

Catalase, a Ascorbato Peroxidase e a Glutationa redutase. 

Estes metabolitos e actividades enzimáticas serão quantificados em folhas de 12 

variedades ("castas") de videira cultivadas na zona de Dois Portos, cinco resistentes à 

seca (Touriga Franca; Antão Vaz; Moscatel de Setúbal; Fernão Pires; Malvasia Fina), 

cinco sensíveis (Tinta Barroca; Cerceal Branco do Douro; Encruzado; Viosinho; 

Aragonês) e duas sem classificação definida (Castelão e Bastardo). 

  

 8. Citogenómica de espécies Atlânticas 

(possibilidade de acolher 2 estagiários) 

Ana Caperta e Ana Sofia Róis, anadelaunay@isa.utl.pt, anarois@isa.ulisboa.pt   

Objectivos:  

1) identificar polimorfismos cromossómicos de plantas presentes na coleção Limonium 

spp. ex situ; 

2) testar a origem híbrida destas plantas.  

Competências a adquirir: Durante o estágio espera-se que o candidato ganhe 

conhecimento e treino em técnicas no domínio da citogenética molecular como 

extração de DNA, amplificação de DNA via PCR, FISH e GISH. 

Resumo do trabalho: 

1) Realização de esfregaços de células somáticas e meiócitos; 

2) Extração do DNA Total a partir de folhas; 

3) Amplificação e marcação com fluorocromos de sequências específicas via PCR 

convencional e marcação de DNA genómico via nick translation; 

4) Aplicação das técnicas de Hibridação In Situ Fluorescente, FISH e GISH;  
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5) Análise de preparações e captação de imagens através de microscopia de 

epifluorescência. 

 

9. Genómica de espécies Atlânticas 

(possibilidade de acolher 2 estagiários) 

Ana Caperta e Ana Sofia Róis, anadelaunay@isa.utl.pt, anarois@isa.ulisboa.pt   

Objetivos: Este projeto propõe-se realizar a caracterização genética de populações 

naturais de espécies do complexo Limonium vulgare e L. binervosum 

(Plumbaginaceae). Assim, pretende-se investigar os níveis e distribuição da 

diversidade genética intraespecífica para algumas populações destas espécies com 

distribuição Atlântica, utilizando marcadores com base em DNA cloroplastidial (cpDNA) 

e sequências da região ITS do DNA ribossomal. 

Competências a adquirir: Durante o estágio espera-se que o candidato ganhe 

conhecimento e treino em técnicas moleculares como extração de DNA, amplificação 

de DNA via PCR e análise de sequências. 

Resumo:  

1) Extração do DNA Total a partir de folhas; 

2) Amplificação de sequências específicas de cpDNA e DNA ribossomal via PCR 

convencional; 

3) Comparação de padrões de polimorfismos de cpDNA e ITS através de ferramentas 

bioinformáticas. 

 

10 Os mensageiros da cortiça – Expressão génica na sua formação. 

 Vera Inácio e Leonor Morais Cecílio, vinacio@isa.ulisboa.pt, lmorais@isa.ulisboa.pt  

 O sobreiro (Quercus suber L) é uma das espécies florestais mais importantes de 

Portugal. Estes carvalhos produzem uma espessa camada de cortiça que tem diversas 

aplicações, sendo a sua qualidade o factor que mais afecta o uso industrial, assim 

como o seu valor económico. As células de cortiça ou felema são produzidas pelo 

meristema secundário felogénio envolvendo vários passos, tais como a proliferação, 

diferenciação, expansão celular, grande deposição de suberina e ceras, programação 

irreversível da senescência, terminando em morte celular.  

O desenvolvimento ontogenético e o envelhecimento e a maturação das células são 

caracterizados por padrões distintos de diferenciação celular acompanhados de 

modificações drásticas na cromatina. Estas modificações estão relacionadas com 

alterações químicas no DNA e nas caudas das histonas que influenciam o estado 

epigenético das sequências de DNA. As modificações epigenéticas são feitas por uma 

família de metiltransferases e desmetilases de DNA e de histonas e acetiltransferases 

e desacetilases de histonas).  

O reconhecimento de que os processos epigenéticos são determinantes para o 

desenvolvimento vegetal torna importante o seu estudo no felogénio e células de 

cortiça no sobreiro. Para tal, iremos avaliar neste trabalho, o perfil de transcrição de 

genes que codificam estas enzimas, utilizando raminhos de sobreiro com 1, 2 e 3 anos 

de idade. 
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11 O fósforo afeta a produção de nódulos em leguminosas fixadoras do azoto 

atmosférico?  

(Trabalho a desenvolver no INIAV, Oeiras) 

Corina Carranca e Manuel Madeira, corina.carranca@iniav.pt, 

mavmadeira@isa.ulisboa.pt    

 

12 Variação do nível de ploidia ao longo do ciclo de vida de fungos da ordem 

Pucciniales. 

 Pedro Talhinhas; ptalhinhas@isa.ulisboa.pt   

Recentemente demonstrámos que as ferrugens (Basidiomycota, Pucciniales), um 

importante grupo de fungos fitopatogénicos, possuem grandes genomas, revelando 

ainda ciclos de diploidização/haploidização em fases dos seus ciclos de vida que 

deveriam ser estritamente haplóides, com a ocorrência de núcleos 1C, 2C e 

residualmente 4C em todas as espécies testadas. Estes resultados desafiam 

princípios solidamente estabelecidos que preconizam que nos fungos Basidiomicetas 

a cariogamia é imediatamente seguida por uma meiose, e portanto que os núcleos 

diplóides apenas ocorrem nos basídios. 

Neste estágio o aluno procederá à obtenção das diferentes etapas do ciclo de vida de 

um conjunto de ferrugens com diversos tipos de ciclo e à sua análise por citometria de 

fluxo com vista à caracterização do grau de ploidia do fungo em cada etapa, utilizando 

assim sobretudo ferramentas da Patologia Vegetal e da Citogenómica. 

Este trabalho enquadra-se num projeto de investigação em curso no ISA (2016-2018) 

e em colaboração com outras instituições (FCT/UNL, IGC e Univ. Coimbra), permitindo 

ao aluno um contacto com uma equipa multidisciplinar. 

 

13. Estrutura populacional dos agentes causais da gafa da oliveira em Portugal 

Pedro Talhinhas; ptalhinhas@isa.ulisboa.pt   

A gafa da oliveira, causada por fungos do género Colletotrichum, é a principal doença 

do olival em Portugal, atingindo elevada incidência e, frequentemente, elevada 

severidade, sobretudo na cultivar ‘Galega’, provocando importantes perdas de 

produção, deterioração da qualidade do azeite, e impondo a utilização de tratamentos 

fitofarmacêuticos com impacto ambiental e económico. A espécie Colletotrichum 

nymphaeae é a mais frequente em Portugal, mas nalgums regiões (nomeadamente 

em Trás-os-Montes e no Algarve) outras espécies assumem relevância populacional, 

acompanhando padrões de interação entre a cultivar de oliveira e a espécie de 

Colletotrichum anteriormente descritos. 

Considerando a profunda restruturação que o olival sofreu em Portugal nos últimos 

anos, bem como indicações esporádicas que sugerem uma possível alteração da 

estrutura populacional destes fungos, com este trabalho pretende-se amostrar a 

incidência e severidade de gafa da oliveira durante o outono de 2015 nas principais 

regiões olivícolas em Portugal, considerando de forma representativa os diversos tipos 

de olival (superintensivo, intensivo, tradicional, negligenciado), cultivares e 

agroecologia (meteorologia, irrigação, topografia, solo, ecologia, clima, etc.). No caso 
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de identificação da doença, o agente causal será isolado e caracterizado a nível 

morfológico e molecular (sequenciação de genes de barcode). O cruzamento destes 

dados, e sua comparação com estudos anteriores (realizados no período 2002-2007), 

permitirá atualizar o conhecimento sobre a estrutura populacional destes patogénios e 

relacioná-la com variáveis agrícolas e ambientais, usando desta forma valências do 

âmbito da Patologia Vegetal, Filogenética e Fitotecnia-Olivicultura. 

 

14. Revisão da família das Cariofiláceas no Herbário João de Carvalho e 

Vasconcellos.  

Dalila Espírito-Santo, dalilaesanto@isa.ulisboa.pt  

O Herbário do ISA (LISI) é um herbário activo no empréstimo de exemplares para os 

estudos de sistemática a decorrer para a Flora Iberica. Há medida que os volumes 

desta Flora são publicados e os materiais devolvidos a LISI, torna-se necessário fazer 

a actualização, tanto em base de dados como no material não revisto, de modo a que 

a nomenclatura se mantenha actualizada. O estagiário aprenderá a identificar os 

táxones de uma família pelas suas características de morfologia externa e a fazer o 

registo devido em base de dados. 

 

15. Quais as proteínas responsáveis pelos padrões epigenéticos durante o 

desenvolvimento floral do sobreiro? 

Teresa Ribeiro e Leonor Morais Cecílio, atribeiro@isa.ulisboa.pt, 

lmorais@isa.ulisboa.pt  

Tem havido recentemente um elevado interesse no estudo de marcas epigenéticas de 

espécies de plantas na sua maioria de interesse agrícola, com especial entendimento 

através do estudo planta modelo de Arabidopsis thaliana. Factores como tamanho do 

genoma, composição de sequências, organização da cromatina e fases de 

desenvolvimento podem determinar a existência de marcas epigenéticas específicas. 

A análise in silico comparativa dos transcriptomas revelaram genes diferencialmente 

expressos em estágios precoces e mais tardios durante o desenvolvimento de flores 

femininas e masculinas de sobreiro. A expressão diferencial de alguns genes como 

factores de transcrição específicos foi validada através da análise por qRT-PCR. Com 

este projecto pretende-se validar, com esta técnica, a expressão diferencial de 

enzimas envolvidas na colocação ou remoção de grupos metilo ou acetilo em 

moléculas envolvidas na modulação epigenética durante o desenvolvimento floral em 

sobreiro. 

 

16. Avaliação da resposta de Cistus monspeliensis L. desenvolvido em substrato 

contaminado com diferentes concentrações de arsénio 

 Luísa Carvalho e Maria Manuela Abreu, lcarvalho@isa.ulisboa.pt, 

manuelaabreu@isa.ulisboa.pt   

Plântulas de Cistus monspeliensis L. obtidas a partir da germinação de sementes 

colhidas em áreas mineiras portuguesas, cultivadas em vasos em substrato arenoso, e 

submetidas a concentrações crescentes de arsénio durante o seu crescimento. As 
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plantas são monitorizadas de modo a quantificar as características de crescimento e 

respostas fisiológicas. Serão determinados, regularmente, o crescimento, dimensões 

da área foliar e do sistema radicular. Na planta serão determinadas as concentrações 

de clorofilas, carotenóides e metabolitos antioxidantes (ascorbato e glutationa), a 

actividade de enzimas do sistema antioxidativo, a expressão de genes chave no 

processo de resposta ao stresse e será feita a quantificação e distribuição do arsénio 

na planta. As variações nos vários parâmetros medidos serão analisadas em função 

das concentrações de arsénio no meio. 

 

17. Genómica da resposta ao stresse térmico em cereais 

Diana Tomás e Manuela Silva, dianarstomas@isa.utl.pt, manuelasilva@isa.ulisboa.pt  

Os cereais são culturas muito importantes para a alimentação humana e animal. No 

entanto, são fortemente afectados por fatores abióticos como variações de 

temperatura. 

Este estágio englobará o acompanhamento do desenvolvimento de plantas em estufa, 

a sua caracterização fenotípica e análise genómica relativamente a sequências 

envolvidas na modulação da resposta ao stress térmico utilizando metodologias 

baseadas na técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction). 

 

18. Análise transcritómica do efeito do regime hídrico na película do bago de 

duas variedades de videira (Touriga Nacional e Aragonês) 

Sara Amâncio, samport@isa.ulisboa.pt  

O estágio integra-se na investigação sobre os efeitos da gestão da água na mitigação 

das consequências das alterações climáticas nas características da película do bago 

da uva. As amostras de duas variedades (Touriga Nacional, TN e Aragonês, ARA) 

foram colhidas em 2015 em campos experimentais situados em Reguengos de 

Monsaraz (+38° 23' 55.00", -7° 32' 46.00), onde foram aplicados dois sistemas de rega 

deficitária: Sustainable Deficit Irrigation, SDI, – 20% ETc (controlo) e Relative Deficit 

Irrigation, RDI, 12% ETc para TN e 14% ETc para ARA. Colheram-se bagos de cachos 

de plantas em SDI e RDI, em quarto estados de desenvolvimento: bago verde, 

véraison, meio-amadurecimento e bago maduro e prepararam-se mostras da película 

que foram conservadas a -80 ºC. Durante o estágio vai ser extraído RNA de todas as 

amostras, analisada a sua qualidade e pureza e preparado cDNA. A análise 

transcritómica de amostras de véraison e bago maduro das duas variedades, em SDI 

e RDI, em duas réplicas, será realizada por RNAseq na plataforma da Universidade de 

Verona. O estágio prevê a análise bioinformática dos resultados obtidos em Verona e 

a determinação da expressão de genes de interesse em todas as amostras por real-

time PCR (qPCR), em três réplicas biológicas e duas repetições. As sequências dos 

genes de Vitis estão disponíveis em 

http://www.genoscope.cns.fr/externe/GenomeBrowser/Vitis/  (12x). 

 

19. Desenvolvimento de pão com incorporação de microalgas 

Anabela Raymundo e Patrícia Fradinho, anabraymundo@isa.ulisboa.pt, 

pfradinho@isa.ulisboa.pt  

As microalgas, nomeadamente Chlorella vulgaris e Spirulina maxima, constituem 

importantes fontes de compostos bioativos com capacidade antioxidante comprovada. 

mailto:dianarstomas@isa.utl.pt
mailto:manuelasilva@isa.ulisboa.pt
mailto:samport@isa.ulisboa.pt
http://www.genoscope.cns.fr/externe/GenomeBrowser/Vitis/
mailto:anabraymundo@isa.ulisboa.pt
mailto:pfradinho@isa.ulisboa.pt


Na linha de outros produtos já desenvolvidos com incorporação de microalgas 

(emulsões, géis e bolachas), pretende-se estudar o efeito da incorporação destas 2 

microalgas já autorizadas como ingredientes alimentares pelo Regulamento (CE) 

258/97. 

Os produtos desenvolvidos serão avaliados em termos de textura, cor e composição 

centesimal e atividade antioxidante ao longo do tempo de armazenamento. 

 

20. Desenvolvimento de massas alimentícias funcionais com incorporação de 

folha de videira vermelha 

Patrícia Fradinho e Anabela Raymundo, pfradinho@isa.ulisboa.pt, 

anabraymundo@isa.ulisboa.pt  

A demanda do consumidor por produtos alimentares cada vez mais apelativos e com 

benefícios para a saúde tem contribuído para o crescimento do mercado de produtos 

funcionais. Por outro lado, a sustentabilidade dos ecossistemas é uma preocupação 

crescente, estando a valorização de subprodutos industriais na ordem do dia.  

Pretende-se a incorporação de folha de videira vermelha em massas alimentícias, 

associando a valorização de subprodutos ao desenvolvimento de alimentos funcionais, 

devido às capacidades antioxidante e pigmentante desta matriz.  

Os produtos desenvolvidos serão avaliados em termos de características sensoriais e 

de parâmetros de qualidade da cozedura, textura, cor, composição centesimal e 

atividade antioxidante ao longo do tempo de armazenamento. 
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