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REDUCCIÓ DE LES PÈRDUES POSTCOLLITA: EL PREREFREDAMENT 

 
1. Introducció. 

Els productes hortofructícoles comencen a deteriorar-se en el moment en què han estat 

collits, sent més susceptibles a la pèrdua de sabor i textura, i a la infecció per patògens. Els 

processos fisiològics i bioquímics en fruites i verdures durant la postcollita, són modulats per  

factors interns i externs, entre els factors externs, un dels més influents és la temperatura (Mercier 

et al., 2019). La majoria de les fruites i algunes verdures es cullen a temperatures altes i 

normalment contenen grans quantitats de calor de camp, la qual accelera els processos metabòlics 

i augmenta la pèrdua d'humitat a causa de processos fisiològics continus i predisposa el 

creixement de microorganismes (Elansari et a l' ., 2019; Zhu et al., 2019), portant a terme una 

pèrdua accelerada de la qualitat del producte. 

A més, la indústria de producció de fruites i verdures s'enfronta al desafiament de 

minimitzar les pèrdues posteriors a la collita. Aquest deteriorament juntament amb les deixalles 

al llarg de la cadena de subministrament i abans d'arribar al consumidor suposen entre un 13%-

38% de minva (Gustavsson et al., 2013). Per tant, es necessiten esforços per tal de reduir les 

pèrdues i allargar la vida útil o comercial del producte, fet que facilitaria l’entrada a mercats més 

llunyans, requisit cada vegada més necessari per mantenir el nivell de vendes en mercats 

globalitzats. 

El prerefredament és una operació clau per a poder allargar la conservació i la vida 

comercial del producte fresc. El propòsit principal del prerefredament és reduir les activitats 

metabòliques de les fruites i verdures i preparar-les pel següent període d'emmagatzematge. 

Eliminar la calor de camp, per tal de reduir la pèrdua de qualitat (aparença, textura, aroma, gust, 

valor nutritiu). Un prerefredament ràpid, just després de collita, alenteix la respiració i 

disminueix la producció d'etilè, tot retardant la maduració del producte, evitant que fruites i 

verdures desenvolupin trastorns fisiològics i ajudant a disminuir el creixement de 

microorganismes. Aplicant un tractament de prerefredament es redueix fins a 20 vegades 

l'activitat respiratòria en les pomes i els préssecs i fins a 15 vegades en el bròquil (Boyette et al., 

1991). A més, la realització d'un tractament de prerefredament aporta un estalvi energètic durant 

la frigoconservació del producte (Thompson et al., 2001). 

A mesura que augmenta l'interès dels consumidors pels productes amb beneficis per a la 

salut i llestos per menjar, la tècnica del  prerefredament guanya valor, tot facilitant la flexibilitat 

comercial i l’arribada al consumidor quan el producte és troba en el moment òptim de maduresa 
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(El-Ramady et al., 2015). Segons un estudi realitzat per Yang et al. (2007), un bon 

prerefredament permet reduir en un 20% les pèrdues posteriors a la collita de fruita. 

Hi ha diferents sistemes i equips de prerefredament per a productes hortofructícoles, 

d'acord amb el medi i tecnologia utilitzats: aire, aigua, gel, per buit i en càmera. L'elecció d'un 

sistema de prerefredament òptim dependrà principalment del producte a tractar, eficàcia, 

necessitats energètiques, disponibilitat d'espais i cost econòmic. Per aconseguir un funcionament 

adequat, una màxima eficiència i una alta qualitat final del producte, és essencial un disseny acurat 

i una selecció òptima dels seus components. Industrial Leridana del Frío, S.L. (ILERFRED) 

dissenya, construeix, distribueix i posa en funcionament diferents sistemes de prerefredament. 

1.1. Prerefredament mitjançant aire 

El refredament per aire forçat consisteix a crear uns gradients de pressió dins de la 

càmera mitjançant un extractor, forçant que l'aire fred flueixi ràpidament a través dels envasos, 

aquesta és la tècnica de refredament comercial més utilitzada per a productes a granel i productes 

paletitzats (Img 1A i 1B). Aquesta tècnica millora la distribució i augmenta la velocitat de 

refredament del producte. 

      

Imatge 1 A) Foto d'un túnel d'aire forçat. B) Disseny 3-D d'un túnel d'aire forçat (ILERFRED). 

En l'actualitat ja hi ha sectors on aquesta tècnica és indispensable com, per exemple, en 

el de les maduixes. Refredar les maduixes una hora després de collir-permet allargar el seu valor 

comercial al màxim, en canvi, passades 1,5 h el seu valor comença a decréixer pràcticament de 

forma lineal, arribant a tenir pèrdues del 90% de la collita refredant passades 8 hores (Img 2). 

A B 
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retard de refredament 

Imatge 2 Percentatge del valor comercial de les maduixes en funció del temps què es triga a 

refredar-les. Adaptat de Mitcham & Gordon Mitchell (2002). 

El refredament per aire forçat és la tècnica adaptable a un major rang de productes i 

més versàtil per a operacions a petita escala. Tot i que cal tenir especial atenció amb productes 

molt susceptibles a deshidratació, ja que la pèrdua d'aigua varia amb les característiques de la 

pèrdua d'humitat dels productes i pot variar, des de pràcticament 0 fins a l'1% o el 2% del pes 

inicial (Thompson et al., 2002). 

Segons la revisió bibliogràfica realitzada per Duan et al. (2020), s'ha demostrat l'eficàcia 

d'aquesta tecnologia en diferents productes, com per exemple, en taronges (Albayati et al., 2007), 

en pomes (Han et al., 2017) o en blat de moro (Cortbaoui et al., 2006). 

1.2. Prerefredament mitjançant aigua 

L’hidrorefredament o més comunament conegut com a Hidrocooling, és considerat la 

tècnica de prerefredament més ràpida. Existeixen dos tipus de refredadores per aigua, a través 

de dutxa (Img 3A) i per immersió de producte (Img 3B). 

 

Imatge 3 A) Hidrocooling de dutxa. B) Hidrocooling per immersió. 

L’ Hidrocooling de dutxa generalment refreda les fruites i verdures més ràpidament que 

el d'immersió atesa la seva taxa més gran de flux d'aigua i a l'augment del coeficient de 

A B 
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transferència de calor a la superfície (Gopala Rao, 2015). El refredament per aigua és més ràpid 

que per aire, a causa de l’intercanvi més gran tèrmic, sent el coeficient de convecció a la superfície 

del producte menor. Segons un estudi realitzat per Manganaris et al. (2007) en cirera, l’ 

Hidrocooling de dutxa permet eliminar la calor 10 vegades més ràpid que una càmera de fred 

convencional. Segons un estudi realitzat per Silva et al. (2006), refredar pomes mitjançant un 

Hidrocooling de dutxa és dues vegades més ràpid que amb aire sota les mateixes condicions. 

L’Hidrocooling ajuda a reduir la pèrdua de pes durant la conservació i a mantenir una major 

fermesa i textura (Laurin et al., 2005). Cal tenir en compte que l’ Hidrocooling no és adequat per 

a tota classe de fruites i verdures, ja que algunes fruites i verdures es fan malbé fàcilment durant 

o després de ser remullades en aigua, o són sensibles als químics desinfectants que s'afegeixen a 

l'aigua ( Prusky, 2011). 

Des de l'any 2000 s'han realitzat nombrosos estudis corroborant els beneficis d'aquesta 

tecnologia en diferents productes frescos, com per exemple en peres (Molinu et al., 2010), en 

pomes (Silva et al., 2006), en cirera (Toivonen, 2014), en espinacs mínimament processats 

(Garrido et al., 2015), en maduixes (Ferreira et al., 2006) i en diferents fruites i verdures (Terol 

et al., 2004), entre altres. 

1.3. Prerefedament mitjançant gel 

El prerefredament mitjançant gel és la tècnica més antiga per tal de disminuir la 

temperatura de camp, consisteix en l'aplicació directa de gel en l'envàs del producte a refredar. Es 

tracta de posar una capa de gel a la part superior del producte (Img 4) i a mesura que es va fonent, 

l'aigua va refredant les capes inferiors. 

 

Imatge 4 Fotografia de refredament de bròquils mitjançant gel (Dumont et al., 2016). 

Encara que és una tècnica ràpida, no tots els productes són susceptibles a ser tractats per 

aquest mètode, ni tots els materials d'embalatges són aptes, com ara el cartó parafinat tendeix a 

perdre la seva resistència a la compressió en presència d'humitat. La presència d'humitat durant 

períodes perllongats en la superfície pot induir el deteriorament microbiològic i afavorir el 
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desenvolupament de fisiopaties durant la conservació. Cal considerar que mitjançant aquest 

mètode s'ha de transportar el gel i, per tant, es perd capacitat de transportar càrrega. 

1.4. Prerefredament per buit 

Consisteix a situar el producte a refredar en un recinte en què es redueix la pressió, fins a 

un valor prou baix perquè part de la seva aigua es vaporitzi, i per tant és la mercaderia 

l'encarregada de subministrar la calor de vaporització necessària per al canvi d'estat, aconseguint-

se així la disminució de la seva temperatura (Img 5). L'equip de buit ha d'estar dimensionat per 

aconseguir extreure l'aire humit que es troba a l'interior del recinte a l'inici del procés i eliminar 

tot el vapor que es produeix durant la fase de vaporització fins a assolir la pressió final desitjada. 

És un mètode molt eficient, però el sistema és car i es perd pes del producte. Per això 

s'empra només a productes molt peribles i de gran valor comercial. Aquesta tècnica s'adapta millor 

a hortalisses amb una alta relació de superfície / volum i amb alta disponibilitat d'aigua a la capa 

epidèrmica. 

 

Imatge 5 Esquema d'un refredament per buit. 

1.5. Prerefredament en cambra 

Aquest mètode consisteix a refredar el producte directament en cambres frigorífiques 

(Img 6). Aquesta tecnologia s'aplica principalment a productes amb una vida postcollita llarga i 

que toleren una eliminació de la calor lenta. Per a això es necessiten  càmeres amb una major 

potència instal·lada, amb una alta capacitat de circulació d'aire, dimensionades per a aquestes 

necessitats, amb una alçada més reduïda i una menor densitat de càrrega. 

Agua 

condensada
Aire

Bomba de

vacío

Batería de enfriamiento.

Condensa agua vaporizada 

para acelerar proceso
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Imatge 6 Fotografia d'una cambra frigorífica. 

Aquesta tecnologia consisteix en un refredament molt lent i requereix més espai que el 

necessari per a un adequat emmagatzematge, ocasionant una major pèrdua d'aigua del producte 

que les altres tecnologies.  

2. Conclusions 

El maneig postcollita és clau per minimitzar l'impacte de la senescència del producte. 

Sent el prerefredament essencial per poder mantenir el nivell de frescor del producte des del 

camp fins a la forquilla. També es considera un dels mètodes més econòmics per ajudar a 

preservar la qualitat i allargar la vida útil dels cultius comercials. El desafiament més gran és 

adaptar adequadament la tècnica de prerefredament al producte a emmagatzemar, mitjançant un 

disseny òptim del sistema per obtenir la màxima qualitat del producte final al menor cost. Satisfer 

aquest desafiament permet tenir una major flexibilitat comercial i ajustar el producte a les 

necessitats actuals de mercat. A la taula següent, s'observa una comparativa de les característiques 

principals de les tecnologies de prerefredament anteriorment descrites. 

Taula 1 Comparació dels diferents mètodes de prerefredament (Michigan State University, 2000). 

 Túnel d’aire Hidrocooling Gel Buit Cambra 

Temps típic de refredament (h) 1-10 0.1-1 0.1-0.3 0.3-2 20-100 

Pèrdua d’aigua (%) 0.1-2 0-0.5 - 2-4 0.1-2 

Contacte d’aigua  No Sí Sí No No 

Possibilitat de contaminació Baix Alt Baix Cap Baix 

Cost capital Baix Baix Alt Mitjà Baix 

Cost energètic Baix Mitjà Mitjà Alt Baix 

Necessari embalatge resistent a l’aigua No Sí Sí No No 

Portable A vegades A vegades Sí Sí No 

Viabilitat del refredament en línia Rarament Sí Rarament Sí No 
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