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Resumo 

No presente trabalho pretende fazer-se um diagnóstico da influência dos parâmetros tempo de 

cura, tipo de lavagem e tempo de secagem, para outras condições de processo fabril pré-estabelecidas, 

na variável A do bacalhau salgado seco. Para tal, recorreu-se a uma matriz fatorial, onde se fez variar 

em simultâneo o tempo de cura (1, 2 e 3 meses), o tipo de lavagem (imersão, batido e aspersão) e o 

tempo de secagem (95, 100 e 105 horas).   

Por forma a compreender a eventual influência das temperaturas do peixe e da salmoura no valor 

da variável A do bacalhau salgado seco, realizou-se um estudo complementar onde se procedeu à 

medição destas. Para este estudo utilizaram-se 12 tinas que foram armazenadas, durante o tempo de 

maturação, a diferentes temperaturas (13°C e 3,8-4,6°C), sendo posteriormente sujeitas à variação dos 

parâmetros mencionados anteriormente.  

Os resultados indicam que 90% das amostras de bacalhau analisadas apresentam a variável A 

acima dos valores específicos para peixes salgados secos. Estes níveis promovem riscos superiores 

de contaminação microbiológica e, portanto, indicam a necessidade de um reprocessamento de 

secagem, para garantir a qualidade. 

Quanto à análise fatorial apenas o tempo de secagem tem influência na redução da variável A do 

bacalhau salgado seco.  

Relativamente ao estudo complementar, verifica-se que as temperaturas dos peixes e das 

salmouras não têm relevância para a variável A do peixe.  

Nas condições testadas, os parâmetros que minimizam a variável A do bacalhau salgado seco, 

após a otimização realizada no modelo de análise multivariada são: tempo de maturação mínimo de 1 

mês, remoção do sal pelo processo de bater e 95 horas de secagem. 

 

 

 

Palavras-chave: Gadus morhua, tempo de maturação, tipo de lavagem, tempo de secagem, 

variável A, otimização.  
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Abstract 

This paper describes a diagnosis of the influence of the curing time, type of washing and drying 

time, for other pre-established industrial process conditions, in the variable A of the dried salted cod. 

Hence, a factorial design matrix was used, where these cod processing variables - curing time (1, 2 and 

3 months), the type of washing (immersion, hitting, sprinkling) and the drying time (95, 100 and 105 

hours) - were simultaneously studied. 

In order to understand the possible influence of the fish and brine temperatures on the variable A of 

the dried salted cod, an additional study was carried out with temperatures measurement. For that, 

during the cod maturation time, 12 tubs were stored at different temperatures (13°C and 3.8-4.6°C). 

Subsequently, the cods were subjected to the variation of the parameters mentioned above. 

Results show that 90% of the analysed processed cod samples have a variable A above 

specification values of dried salted fish. These levels promote higher risks of microbiological 

contamination and, therefore, indicate the need of a drying reprocessing, to ensure the quality. 

Concerning the factorial analysis, just the drying time has influence in reducing the variable A of 

dried salted cod.  

Regarding the complementary study, it is verified that the fish and brine temperatures in the applied 

range has no relevance for the variable A of the fish. 

Under the implemented experimental conditions, the parameters that minimize the variable A of the 

dry salted cod, after the optimization performed through the multivariate analysis model, are: minimum 

maturation time of 1 month, salt removal by hitting process and 95 hours of drying. 

 

 

 

Keywords: Gadus morhua, curing, washing, drying, variable A, optimization. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento / Objetivos 

Desde tempos remotos que o bacalhau salgado seco Gadus morhua faz parte da dieta alimentar 

dos portugueses, o que deu a este produto um estatuto privilegiado, comparativamente a outro 

alimento.    

Este trabalho foi desenvolvido na indústria de bacalhau, Riberalves – Comércio e Indústria de 

Bacalhau, S.A., na seção de produção de bacalhau salgado seco, entre 1 de abril e 4 de setembro de 

2015.  

Com este trabalho pretende determinar-se se alguns dos parâmetros de processo de fabrico 

(abaixo explicitados) têm influência na redução da variável A do bacalhau.  

Para assegurar a realização deste trabalho os objetivos intermédios são: 

 Medição das temperaturas dos peixes após serem escalados; 

 Medição das temperaturas da salmoura líquida durante sete dias; 

 Construção de uma matriz com variação simultânea dos três parâmetros (tempo de 

maturação, tipo de lavagem e tempo de secagem); 

 Determinação das variáveis A; 

 Estudo da importância dos parâmetros pela análise fatorial; 

 Análise fotográfica das imagens dos peixes pelo software ImageJ. 

 

1.2. Pesca do bacalhau / Apontamento histórico 

Os Vikings são considerados os primeiros na descoberta do Gadus morhua (bacalhau), espécie 

abundante nos mares que navegavam. Como não tinham sal, eles apenas secavam o peixe ao ar livre, 

para que no fim pudesse ser consumido aos pedaços nas longas viagens pelos oceanos [1].  

No entanto, foram os bascos, povo que habitava as duas vertentes dos Pirenéus Ocidentais do 

lado da Espanha e da França, que deram origem à comercialização do bacalhau. Este povo foi o 

primeiro a promover o desenvolvimento do método de salga como meio de conservação, antes do 

processo de secagem. Com este método, o bacalhau tinha uma melhor conservação, mantinha os 

nutrientes e apurava o paladar. Existem registos da atividade comercial de bacalhau curado, salgado e 

seco no ano 1000 [1]–[3]. 

O início da pesca do bacalhau em Portugal remonta à época dos descobrimentos (séc. XV e XVI), 

altura em que os portugueses necessitavam de produtos não perecíveis e que suportassem as grandes 

viagens. O bacalhau foi, então, rapidamente incorporado nos hábitos alimentares dos portugueses. 

Durante esta época, começa a ser conhecida uma zona denominada Terra Nova, ou a Terra dos 

Bacalhaus, devido à abundância deste peixe [4]. 

Os portugueses com a sua vasta experiência piscatória na zona costeira nacional seguiram o 

exemplo dos bascos e, em 1504, rumavam para a Terra Nova, onde procuravam encher os porões de 

bacalhau. Como as viagens marítimas eram muito longas, eles precisavam de embarcações e bens 
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alimentares que as suportassem. Todos os anos, os Portugueses enviavam uma frota de barcos para 

rumarem à Terra Nova [1]. Os barcos saiam dos portos de norte a sul do país no mês de Maio e 

regressavam apenas no mês de Outubro. Durante a longa viagem cada pescador organizava a sua 

embarcação, o Dóris, um barco frágil e esguio usado pelos portugueses para a pesca do bacalhau até 

1974 [5]. 

No século XVI, durante o reinado de D. João III (1521-1557), o bacalhau era uma valiosa 

matéria-prima no comércio, tendo sido estabelecidos direitos alfandegários e aprovados regulamentos 

para o seu comércio [4]. A 14 de outubro de 1506, D. Manuel I ordenou que cobrassem o dízimo1 da 

pesca da Terra Nova nos portos de Aveiro e Minho. Nesta época, Aveiro era o porto português que 

mais enviava barcos para a pesca do bacalhau [2], [5], [6]. 

Em 1588, devido à ocupação Filipina, a pesca do bacalhau na Terra Nova foi suspensa, sendo 

retomada no século XIX [5].  

Em 1830, surge a Companhia de Pescarias Lisbonense que tinha como um dos grandes objetivos 

reinstituir a captura do bacalhau. Portugal deixou de depender totalmente do bacalhau importado para 

reinstituir a pesca, recorreu à Inglaterra na procura de embarcações e pescadores. A opção pela 

Inglaterra passou, essencialmente, por laços comerciais que a Companhia teria nesse país. A 

eventualidade da utilização de navios noutras rotas seria uma forma de rentabilizar ainda mais o 

investimento. Todavia, a pesca do bacalhau entrou novamente em decrescimento devido à primeira 

guerra mundial (1914-1918) [5]. 

Em 1922, Portugal possuía uma frota com 62 barcos. Estes tinham propulsão à vela e eram 

fabricados em madeira nos estaleiros da Figueira da Foz, Aveiro e Viana do Castelo [6]. O bacalhau 

era pescado com linha e anzol. Anos mais tarde (anos 40) começaram a utilizar-se as redes de arrasto 

que possibilitavam a captura de uma maior quantidade de peixe, sem a necessidade de recolha diária 

[7]. 

Passados quase seis séculos, o bacalhau continua a fazer parte da cozinha dos portugueses. É 

conhecido por muitos como o “fiel amigo”, pelo facto dos portugueses poderem contar sempre com ele 

para a sua refeição [8]. 

 

1.3. Bacalhau / Caracterização genérica 

O bacalhau é um peixe do género Gadus e pertencente à família Gadidae. A família Gadidae, 

encontra-se ligada à ordem Gadiformes, sendo formada por um grupo de aproximadamente 50 

espécies, distribuídas em 3 sub-famílias: Gadinae, Lotinae e Phycinae. A Gadinae inclui alguns dos 

mais abundantes e importantes peixes presentes no mar, como os três bacalhaus do género Gadus: 

Gadus morhua (bacalhau-do-Atlântico), Gadus ogac (bacalhau-da-Gronelândia) e Gadus 

macrocephalus (bacalhau-do-Pacífico) e outros como o Theragra chalcograma (Paloco-do-Pacífico), o 

Pollachius pollachius (Paloco / Juliana), o Pollachius virens (Saithe / Escamudo), o Melanogrammus 

aeglefinus (Haddock / Arinca), o Merlangius merlangus (Whiting / Badejo), o Boreogadus saida 

(bacalhau-polar) e a Trisopterus luscus (Faneca). Na sub-família Lotinae, salientam-se Molva molva 

                                                      
1 A décima parte de algo. 
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(Ling / Maruca) e Brosme brosme (Zarbo). Por fim, a sub-família Phycinae, de que fazem parte Phycis 

blennoides (Abrótea) e os Urophycis spp. (Merlúcios) [1], [9], [10]. 

Segundo o Decreto-Lei nº25/2005, de 28 de Janeiro [10], apenas três espécies podem ser 

consideradas bacalhau legítimo (Gadus morhua, Gadus macrocephalus e Gadus ogac), sendo todas 

as outras consideradas espécies afins.   

Os gadídeos são peixes de cabeça grande, boca na extremidade do corpo e barbatanas bem 

separadas [11].  

As duas espécies mais importantes de bacalhau são o bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), que 

vive nas águas mais frias e as regiões marinhas mais profundas em todo o Atlântico Norte e o 

bacalhau-do-Pacífico (Gadus macrocephalus), encontrado no Oceano Pacífico [9]. 

O bacalhau-do-Atlântico, o “fiel amigo”, pertence à família dos gadídeos, tem como nome científico 

Gadus morhua, que lhe foi atribuído pelo naturalista sueco Carolus Linnaeus, em 1758. É a espécie 

mais reconhecida e com maior relevância comercial, sendo considerado o verdadeiro e genuíno 

bacalhau [11].  

O bacalhau habita em águas frias e salgadas dos mares do Atlântico Norte, circulando em 

cardumes que podem deslocar-se da região da Terra Nova para a Islândia e Noruega. As maiores 

concentrações deste peixe encontram-se nas águas do Noroeste do Atlântico, isto é, na Gronelândia, 

na América do Norte (desde o sul da Torre de Baffin até à Carolina do Norte) e na Terra Nova. No que 

se refere à zona europeia, este peixe abunda na Islândia, llhas Faroé, costa da Noruega, Mar de 

Barents, Mar Branco, Mar Báltico e Mar do Norte (Figura 1-1) [4], [11], [12]. 

 

 

Figura 1-1 – Mapa das regiões com abundância de Gadus morhua, sendo que nas regiões avermelhadas existe maior 
afluência deste peixe [13]. 

 

As populações do bacalhau-do-Atlântico distribuem-se por vários habitats do oceano. Os juvenis 

encontram-se junto à costa, entre 10 e 30 metros de profundidade. Os adultos preferem águas mais 

fundas e frias, entre os 100 e 200 metros, sendo que podem ir até 600 metros de profundidade, por 
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isso, é considerado uma espécie demersal. Durante o dia, nadam em cardumes para melhor se 

protegerem dos predadores [9], [11], [14]. 

O bacalhau é capaz de viver em águas com variações entre 0°C e 20°C, embora apareça mais 

abundantemente em águas com temperaturas inferiores a 10°C. Apenas algumas espécies toleram 

salinidade baixa e ocasionalmente água doce [4], [9]. 

A espécie Gadus morhua (Figura 1-2) é um peixe robusto, lateralmente achatado, com a metade 

superior fusiforme e coberto de escamas pequenas, exceto na zona da cabeça. A cabeça do bacalhau 

é grande, pode ter até um quarto do comprimento total do corpo do peixe. O maxilar superior é mais 

saliente que o inferior e o barbilho é muito útil na deteção de presas. A boca é larga, com ângulo do 

maxilar rasgado atingindo a parte anterior do olho. Os bacalhaus são caracterizados por possuírem três 

barbatanas dorsais, duas barbatanas ventrais e uma cauda, com a primeira dorsal atrás da cabeça. É 

um peixe osteício, dotado de esqueleto [4], [9], [11], [15]. 

 

 

Figura 1-2 – Representação da espécie Gadus morhua [16]. 

 

A coloração do bacalhau é verde-azeitona ou acastanhada. Possui numerosas manchas negras, 

arredondadas no dorso e uma linha lateral na zona ventral com tons prateados. A linha lateral mais 

clara é a que distingue o bacalhau dos outros gadídeos [9], [11]. 

Entre o Inverno e a Primavera, os bacalhaus reproduzem-se. Cada fêmea do bacalhau-do-Atlântico 

pode produzir até nove milhões de óvulos. Emigram para zonas específicas do oceano para desovar, 

escolhendo leitos de desova mais quentes, com intervalo de temperatura entre os 0°C e os 12°C, mas 

a temperatura ótima para o seu desenvolvimento situa-se entre os 4°C e os 7°C. Algumas populações 

de bacalhau fazem grandes viagens, quer para desovar, quer para buscar alimento [9], [11], [12].  

O bacalhau vive, em média 16 a 20 anos e a maturidade sexual é geralmente atingida entre os 2 e 

os 4 anos de idade. Com dois e sete anos de vida, o bacalhau pode ter quarenta e oitenta centímetros 

de comprimento, respetivamente. Em adulto, pode medir até 2 metros e pesar entre 30 a 90 kg. 

Exteriormente, não se notam diferenças entres machos e fêmeas, mas depois de capturados, é possível 

distingui-los através das gónadas. No bacalhau fêmea, as gónadas são vulgarmente designadas por 

ovas [9], [11], [14]. 

 O bacalhau-do-Atlântico é um predador voraz. Alimenta-se da vida marinha que abunda nas zonas 

onde se cruzam as correntes quentes e frias do oceano, como acontece nos grandes bancos da Terra 

Nova. Estes peixes crescem com rapidez, uma vez que têm uma dieta alimentar diversificada e 

abundante nos mares onde navegam. Os peixes mais novos alimentam-se de pequenos organismos 

animais que compõem o zooplâncton e de pequenas larvas, bivalves e crustáceos. Os peixes adultos 

preferem peixes; comem arenques, pescadas, tamboris ou até bacalhaus mais novos e desprevenidos. 
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Contudo, o seu crescimento depende muito da temperatura da água e do número de indivíduos do 

cardume; quantos mais forem, menos alimento fica [11]. 

A sua carne é a mais branca entre os peixes pertencentes à família Gadídae, sendo um dos 

produtos tradicionais mais apreciados em todo o mundo, sobretudo, devido à estabilidade em 

armazenamento, ao sabor e ao alto valor nutricional (Tabela 1-1) [17]. 

 

Tabela 1-1 – Composição típica do peixe Gadus morhua [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. O consumo mundial de bacalhau  

A produção mundial de peixes, crustáceos, moluscos e outros animais aquáticos tem crescido 

continuamente ao longo dos anos, tendo atingido 167,2106 t, em 2014. A produção por captura 

correspondeu ao valor de 93,4106 t, com um aumento de 0,8% em relação ao ano anterior. Em relação 

à produção de aquicultura, entre os anos de 2005 e 2014, houve uma taxa de crescimento anual média 

de 5,8%, que corresponde aos valores de 44,3106 t e 73,8106 t, respetivamente [19], [20]. 

Em 2014, cerca de 87% (146106 t) da produção mundial total da pesca foi utilizada para consumo 

humano direto, sendo que 45% (67106 t) era sob forma de peixe vivo, fresco ou refrigerado, 12% 

(17106 t) em formas secas, salgadas e fumadas, 13% (19106 t) em formas preparadas e conservadas 

e 30% (cerca de 44106 t) em forma congelada. Os restantes 13% (21106 t) da produção mundial total 

da pesca destinavam-se a produtos não alimentares, sendo 76% destinados principalmente para o 

fabrico de farinha de peixe e óleo de peixe [19], [20]. 

O método de congelação é considerado o principal do processamento de peixe para consumo 

humano, representando 55% do total de peixes processados para consumo humano e 26% do total 

produção de peixe em 2014 [20]. 

Muitos milhões de pessoas em todo o mundo encontram uma fonte de rendimento e meios de 

subsistência no setor de pesca e aquicultura. Em 2014, cerca de 56,6 milhões de pessoas estavam 

envolvidas no setor primário da pesca de captura e da aquicultura e, deste total, 36% estavam em 

tempo integral, 23% em tempo parcial e o restante eram pescadores ocasionais ou não especificados. 

Composição  

(por 100g) 
Bacalhau fresco 

Humidade (g) 80 

Proteína (g) 17,8 

Cinza (g) 1,4 

Gordura (g) 0,5 

Fósforo (mg) 200 

Sódio (mg) 65 

Cálcio (mg) 15 

Ferro (mg) 0,5 

Vitamina B3 (mg) 2,3 

Vitamina B6 (mg) 0,12 

Vitamina B1 (mg) 0,06 

Vitamina B2 (mg) 0,04 
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Pela primeira vez desde o período 2005-2010, o envolvimento total na pesca e na aquicultura não 

aumentou [19]. 

  

1.5. Produção e consumo de bacalhau  

Em 2016, Portugal foi o país da União Europeia com o consumo per capita de pescado mais 

elevado, 20,7 kg/ano (56,7 kg/dia). Este valor representa que um individuo consome 155 gramas de 

pescado por dia [21].  

Segundo o INE, em 2015, a indústria transformadora dos produtos da pesca e aquicultura 

apresentou uma produção de 234106 t, de produtos congelados, “secos e salgados” e “preparações e 

conservas”, com um decréscimo de 2,9% em relação ao ano anterior. Foram vendidas 212106 t, o que 

representa 91% da produção nacional e um valor de 895 milhões de euros, com um decréscimo de 

0,4% quando comparado com o ano de 2014 [22].  

A produção de congelados representa 55,6% (130106 t), a de secos e salgados representa 25,3% 

(59106 t) e a de preparações e conservas representa 19,1% (45106 t). Repare-se que o grupo dos 

congelados que assume um papel de principal destaque face aos restantes, ocupando o primeiro lugar 

da produção. Na produção de “secos e salgados”, o bacalhau salgado seco representa 72,8% do total 

deste grupo, com uma produção de 43106 t, decréscimo de 11,9% em relação a 2014 [22]. 

O bacalhau e outros peixes salgados secos mantiveram um nível estável entre 2012 e 2016, com 

uma média de disponibilidade de 10,2 g/hab/dia, superior às disponibilidades médias no período 

2008-2011 (9,1 g/hab/dia) [21].  

Em 2015, a produção de bacalhau salgado seco (43106 t) e congelado (24106 t), registou um 

decréscimo face a 2013, 57106 t e 29106 t, respetivamente (Figura 1-3). No entanto, o bacalhau 

continua a representar o volume de produção mais expressivo em 2015 (Figura 1-4) [22].  

Com a introdução do bacalhau demolhado e ultracongelado no mercado, a sua venda tem vindo a 

aumentar nos últimos anos, atingindo as 24106 t em 2015. Pelo contrário, a venda de bacalhau 

salgado seco registou uma redução significativa em 2015, tendo-se vendido 37106 t [22].  
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Figura 1-3 – Quantidade produzidas e vendidas do bacalhau Gadus morhua congelado e salgado seco (quantidades 

produzidas:     2013,     2014,     2015; quantidades vendidas:     2013,     2014,     2015) [22]. 
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De acordo com a Food and Agriculture Organization [19], em 2013, os produtos da pesca 

apresentavam um papel fundamental na cadeia alimentar mundial, proporcionando cerca de 12% das 

proteínas animais consumidas. 

Atualmente, as indústrias portuguesas importam o bacalhau sob a forma de salgado verde e/ou 

congelado para, posteriormente, o transformar e comercializar sob a forma de ultracongelado e salgado 

seco [23]. Estima-se que este setor emprega 0,6% da população ativa de cerca de 5,5 milhões de 

pessoas [24], [25]. 

 

1.6. Conservação de bacalhau 

Segundo Ferreira, et al. [26], a conservação de alimentos é caracterizada como um importante 

ícone do processamento tecnológico. Esta tem-se vindo a desenvolver, ao longo dos tempos, devido a 

fatores como sejam a exigência dos consumidores por produtos de maior qualidade, o desenvolvimento 

de novos processos tecnológicos e a globalização dos mercados. A qualidade é determinada por 

diversos aspetos dos quais se pode destacar a higiene, o valor nutricional, a frescura, a facilidade de 

utilização pelo consumidor e a disponibilidade do produto [27]. 

Os processos de conservação baseiam-se na destruição total ou parcial dos microrganismos 

capazes de alterar o alimento, ou na modificação ou eliminação de um ou mais fatores que são 

essenciais para a sua multiplicação, de modo, que o alimento não se torne propicio ao desenvolvimento 

microbiano. Este desenvolvimento microbiológico só é possível num ambiente nutritivo, com taxa de 

humidade, oxigénio, temperatura e outras condições favoráveis de crescimento para cada espécie [28], 

[29]. 

O bacalhau é um dos alimentos altamente perecíveis devido: aos fatores microbiológicos, à rápida 

instalação da fase de rigidez post mortem (endurecimento do peixe / rigor mortis), à alta quantidade de 

água nos tecidos, à constituição dos tecidos ricos em proteínas, fosfolípidos e ácidos gordos 

polinsaturados que servem de substrato para as bactérias, que resultam em reações de oxidação e 

hidrólise das gorduras [26], [29]. 

Figura 1-4 – Discriminação percentual das produções da indústria transformadora da pesca (2015) [22]. 
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 A fase de rigidez (rigor mortis), que ocorre algumas horas após a morte do peixe, caracteriza-se 

pela redução do pH do peixe, resultado de reações bioquímicas que utilizam as reservas de glicogénio 

para a produção de ácido láctico e ATP (adenosina trifosfato), anaerobiamente. Quando o nível de ATP 

já não pode ser mantido, o músculo endurece em função da ocorrência de interação entre os filamentos 

grossos e finos. Quanto maiores as reservas de glicogénio, maior é a acidificação do músculo, maior a 

proteção do mesmo contra o ataque bacteriano e mais longo o tempo de conservação [26], [30]. 

Os métodos de conservação, nomeadamente a salga, a secagem, a refrigeração e a congelação, 

tem como objetivo aumentar o tempo de vida útil do produto. 

A salga é um dos métodos mais tradicionais da conservação de alimentos. A combinação da 

presença de sal e da diminuição da percentagem de humidade, confere uma ação conservante ao 

alimento. O elevado teor de sal provoca a diminuição pronunciada da atividade da água (aw) dos 

alimentos já semi-desidratados. Para a reprodução microbiana é necessário ter um aw superior a 0,75; 

baixos valores de aw levam ao aumento da conservação do produto [28]. 

A secagem e a salga do peixe fresco não se restringem apenas à produção de um produto de 

elevada durabilidade, mas, também à alteração das características sensoriais, como cor, aroma, sabor, 

textura, que tornam o produto muito apreciado pelos consumidores [31], [32]. 

O abaixamento da temperatura na refrigeração e congelação é outros dos fatores importantes na 

conservação do peixe, pois a velocidade de proliferação das bactérias, depende muito da temperatura, 

além da influência sobre a velocidade das reações químicas e enzimáticas, que são favorecidos pelo 

aquecimento, de um modo geral [26], [29]. 

Os microrganismos mais problemáticos para os alimentos salgados secos são: os bolores e as 

bactérias halofílicas, oriundas do próprio sal utilizado, que produzem nesses alimentos o aspeto 

avermelhado, sendo assim importante, a utilização de um sal de boa qualidade. O cheiro desagradável 

e as colorações anormais são defeitos de uma conservação deficiente [28]. 

Segundo Oliveira, et al. [33], acredita-se que muitos fatores, incluindo qualidade, tipo e condição 

da matéria-prima, concentração e qualidade do sal, bem como o método usado para salgar o bacalhau, 

influenciam a qualidade e as características do produto final. Matérias-primas frescas e boas práticas 

de fabricação durante a salga, secagem são essenciais para melhorar a qualidade e a vida útil do 

bacalhau.  

 

1.7. A empresa Riberalves 

A Riberalves, empresa líder mundial no setor da transformação de bacalhau, foi fundada em 1985 

por João Alves. Em 1990, focou-se exclusivamente no setor do bacalhau com a inauguração da 

primeira fábrica, em Torres Vedras, que atualmente é a sede da empresa [34], [35]. 

Em 2003, a Riberalves investiu numa nova unidade industrial, na Moita, a Comimba. Esta, com 

uma área coberta de 44 mil metros quadrados, permitiu à Riberalves o desenvolvimento de tecnologias 

mundialmente avançadas e métodos de produção próprios, tornando-se, assim, na maior empresa 

mundial de transformação de bacalhau. A Comimba proporcionou um aumento da capacidade 

produtiva em 60% e tornou-se referência no desenvolvimento de um novo produto, o Bacalhau Pronto 
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a Cozinhar, demolhado e ultracongelado. Este é o segmento de mercado com maior potencial de 

crescimento e é nesta fábrica que se processa o grosso da produção da empresa, desde a escala até 

ao embalamento do produto [34], [35].  

A Riberalves emprega cerca de 500 trabalhadores e comercializa anualmente mais de 30 mil 

toneladas de bacalhau, equivalente a 100 mil toneladas de peixe vivo, que corresponde entre 8 a 10% 

do bacalhau pescado em todo o mundo. A faturação anual é de aproximadamente 145 milhões de 

euros, com o volume total de negócios a atingir um aumento de 14%. 

A empresa dedica-se à produção e comercialização de vários produtos de bacalhau e derivados, 

desde bacalhau seco e semi-seco, afins secos e semi-secos, bacalhau desfiado, caras de bacalhau, 

bacalhau demolhado ultracongelado e derivados ultracongelados, no qual os ultracongelados 

representam 50% das vendas. 

A Riberalves adquire maior parte da sua matéria-prima em países como Rússia, Noruega e Islândia. 

A Noruega fornece 69% de toda a compra de bacalhau salgado verde importado, enquanto que a 

Islândia fornece 15% desse bacalhau. 

As exportações representam 40% das vendas da Riberalves, com forte presença no Brasil, Angola, 

França, Luxemburgo e Suíça (Figura 1-5), países com ligações mais ou menos próximas à cultura 

portuguesa, naquilo que se chama “o mercado da saudade” [34]–[36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ao mercado nacional destina-se 60% da produção, dos quais os hipermercados Pingo Doce e 

Continente são os maiores compradores; juntos representam cerca de 55% das vendas (Figura 1-6) 

[36].  

 

Figura 1-5 - Países com maior importação de produtos de bacalhau da Riberalves [36]. 
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A Grupo empresarial, para além que possuir a indústria do bacalhau, integra desde 1990 a empresa 

Riberalves Imobiliária e desde 2007 a Adega Mãe [35]. 

  

Figura 1-6 – Discriminação dos clientes dos produtos de bacalhau da Riberalves [36]. 
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2. Processamento do Bacalhau 

Neste capítulo explicam-se as principais etapas utilizadas pela Riberalves na produção do bacalhau 

salgado seco e demolhado ultracongelado.  

 

2.1. Fluxogramas das etapas de processamento do bacalhau 

O processo de fabrico de bacalhau desde a receção da matéria-prima até ao armazenamento do 

produto final engloba seis fases fundamentais: escala, lavagem, salga, secagem, demolha e 

ultracongelação. Estas etapas encontram-se detalhadas nas Figura 2-1,Figura 2-2 e Figura 2-3.  
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Figura 2-1 – Fluxograma do setor de produção de bacalhau salgado verde.  
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Figura 2-2 - Fluxograma do sector de produção de bacalhau salgado seco. 
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Figura 2-3 - Fluxograma do setor de produção de bacalhau demolhado ultracongelado e embalamento. 
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2.2. Salga 

A salga é o método de conservação, especialmente de bacalhau, mais antigo e mais duradouro e 

destina-se essencialmente a aumentar o tempo de vida útil do produto, melhorando a estabilidade 

microbiológica, química e bioquímica e contribuindo para o desenvolvimento de características 

sensoriais típicas [33], [37]–[39]. 

O processo de salga do bacalhau baseia-se na desidratação osmótica do peixe fresco, em que o 

bacalhau é colocado em contacto com cloreto de sódio no estado sólido ou com uma solução aquosa 

salina (18% a 25% NaCl). O sal penetra nos tecidos, substituindo a respetiva água até se estabelecer 

um equilíbrio entre a concentração de sal no interior das células e o meio da salmoura. Deste processo 

advém a diminuição da atividade da água (aw) para 0,70 a 0,75 e a diminuição do pH do músculo de 7 

para 6,5, condições que limitam o desenvolvimento microbiano [23], [33], [40].  

No peixe salgado, com a perda de água e a absorção de sal, a conformação das proteínas 

musculares é afetada, provocando uma alteração na capacidade de retenção de água e subsequente 

desnaturação da proteína. Esta desnaturação ocorre, geralmente, mais lentamente do que a 

penetração do sal. Os iões sódio e cloreto atuam como contra iões em relação aos grupos 

negativamente e positivamente carregados, respetivamente, perturbando a conformação nativa das 

proteínas. A penetração de sal em todo músculo provoca um aumento de volume da matriz miofibrilar, 

embora esta fique intacta devido ao sarcolema (membrana plasmática das células do tecido muscular) 

[23], [37], [41]. 

Os lípidos, para além das proteínas, sofrem oxidação durante a salga dos peixes. Os produtos 

finais da oxidação lipídica e suas interações com as proteínas musculares influenciam as propriedades 

sensoriais do produto final. Os iões de ferro, cobre, cálcio e magnésio presentes no sal, no equipamento 

de processamento e/ou na água do processo operatório podem acelerar processos de oxidação de 

lípidos e desnaturação de proteínas do produto salgado [23]. 

O peixe salgado verde, produto final do processo de cura/maturação, é caracterizado por 

apresentar um teor de água de 54% e teor de sal de 20% comparado com o teor de água de 80% e 

teor de sal de 0,3% na matéria-prima [23], [33]. 

Segundo Thorarinsdottir, et al. [42], a qualidade e as características do produto final são 

influenciadas pelo método de salga utilizado. Para o processamento de bacalhau existem cinco 

métodos de salga: a salga seca (dry salting ou kench salting), a salga húmida (picke salting), a salga 

em salmoura (brine salting), a injeção de salmoura (injection salting) e a salga em vácuo (vacum 

salting). Sendo, as duas últimas as menos utilizadas na indústria. Os métodos aplicados para salga 

diferem em relação ao mecanismo de transferência de massa e rendimentos de peso [37]. 

A salga seca é o método tradicional mais utilizado para a produção de bacalhau. O peixe 

devidamente eviscerado, escalado e limpo é colocado com a pele voltada para baixo em camadas 

alternadas de sal grosso e seco (30% NaCl em relação ao peso do peixe), formando uma pilha. O sal 

grosso, que é distribuído sobre a superfície dos peixes, extrai a humidade do músculo do peixe e forma 

a salmoura, que é drenada continuamente. Durante o tempo de contacto com o peixe (maturação), o 

sal é removido das superfícies dos peixes e o peixe é recolocado com novo sal seco entre as camadas 

uma ou duas vezes [23], [33], [37]. No método de salga seca, por vezes, o peixe adquire uma aparência 
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desagradável porque a penetração do sal não é homogénea e existe uma maior desidratação do peixe 

que torna o rendimento baixo [40].  

O processo de salga húmida é considerado outro método de salga seca, com a diferença de que a 

humidade extraída dos tecidos não é drenada, sendo o peixe gradualmente imerso em salmoura 

concentrada, obtida a partir da humidade do músculo do peixe, em recipientes estanques. Neste 

método, a taxa de salga e a concentração de sal não podem ser controladas da mesma forma como 

na salga em salmoura [23], [33], [37]. 

O método de salga em salmoura consiste na imersão do peixe numa salmoura a partir de sal grosso 

e água, com uma concentração entre 18% e 25% NaCl. A difusão de sal no músculo depende de vários 

fatores, tais como, a concentração e composição da salmoura, a forma e espessura do produto, a 

proporção de salmoura para o produto, a duração da salga e a temperatura da salmoura. O teor de sal 

do produto final pode ser regulado com a alteração destes últimos parâmetros operatórios, sendo a 

temperatura controlada entre 2°C a 4°C, para minimizar o desenvolvimento bacteriano. Na indústria de 

bacalhau, este permanece em salmoura, de 20% NaCl, durante 2 a 4 dias, antes do processo de salga 

tradicional para melhorar a qualidade do produto [23], [33], [37]. 

A injeção de salmoura consiste na injeção de agulhas no músculo do peixe, com recurso a uma 

máquina de injeção automática, que contém uma solução saturada de salmoura. A velocidade de 

penetração de sal aumenta devido ao facto de o sal ser forçado mecanicamente a uma alta pressão no 

tecido muscular. A pressão de injeção e o número de injeções no peixe podem ser ajustados. Com este 

método, é possível garantir uma concentração uniforme de sal em todo o músculo do peixe, visto 

existirem vários pontos de entrada de salmoura. Normalmente, a concentração de sal aumenta para 

2% a 5% no peixe injetado com salmoura, o que é um valor bem menor do que o obtido nos métodos 

anteriores. Este método tem a vantagem de permitir o consumo do peixe, sem necessitar de o 

demolhar. Contudo, com este baixo teor em sal, o risco de contaminação microbiológica aumenta [23], 

[33]. 

O método de salga por vácuo, testado na salga do bacalhau, deu uma absorção mais rápida de 

NaCl e menor perda de água do músculo que os métodos normais de salga seca. O rendimento de 

peso do bacalhau salgado foi maior por este método, mas a superfície muscular do peixe teve uma cor 

mais amarela do que pelos métodos normais de salga seca [23], [33]. 

Os últimos dois métodos de salga, injeção de salmoura e salga por vácuo, permitem não só a 

redução do tempo de salmoura, como também um rendimento mais elevado e um teor de sal mais 

desejado, comparativamente aos outros métodos. Estes têm portanto um maior potencial para reter 

componentes solúveis em água (proteínas, vitaminas e aminoácidos) dentro dos músculos [33]. 

Na transformação tradicional do bacalhau é frequente o recurso à salga húmida durante uma 

semana (5 a 7 dias), sendo depois o peixe maturado em pilhas (salga seca) durante pelo menos 10 

dias, consoante a finalidade do produto. A conjugação destas etapas de salga aumenta tanto o 

rendimento em peso como a qualidade do produto final [33], [42]. 

O período em que o peixe permanece em contato com o sal é conhecido como tempo de salga ou 

tempo de cura. Para alimentos de maiores dimensões, os tempos de cura são elevados, uma vez que 

os processos de salga são geralmente lentos, devido aos baixos valores de difusividade salina nas 
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baixas temperaturas necessárias para garantir a segurança alimentar durante a operação [39]. O 

método e o tempo de cura do bacalhau variam de acordo com a região e o produtor, estes são 

caracterizados pelo desenvolvimento de uma cor amarelada, de um sabor e cheiro típicos e por uma 

consistência dura da carne do peixe [33], [40].  

O processo de salga pode ser influenciado por uma série de fatores relacionados com o sal 

utilizado, com a matéria-prima e com fatores climáticos. Relacionados com o sal utilizado, temos como 

fatores, o grau de pureza, concentração, granulometria e a microflora, com a matéria-prima, a frescura, 

o conteúdo em gordura, a espessura do músculo, e com os fatores climáticos, a temperatura e a 

humidade relativa do ar circundante [40]. 

A concentração de sal usada no processo é importante, porque quanto maior for a concentração 

de sal, maior será a sua penetração nos tecidos até alcançar o equilíbrio osmótico [40]. 

A pureza do sal utilizado é em grande parte responsável pelas características físicas do produto 

final, assim a indústria de produção de alimentos salgados recorre ao sal marinho para o processo de 

salga. O sal marinho contém cloreto de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio e cloreto de 

magnésio, podendo também conter cloreto de cálcio e sulfato de sódio. Os sais adicionados ao 

processo de salga podem causar alterações desejáveis ou indesejáveis nos resultados. O cloreto de 

sódio torna o peixe mais macio e produz um ligeiro amarelecimento, por outro lado, os sais de cálcio 

promovem a firmeza dos peixes salgados até uma concentração de 0,3%, em concentrações mais 

elevadas tornam o peixe excessivamente duro e compacto. Os sais de cálcio e magnésio ajudam a 

inibir processos enzimáticos que contribuem para a deterioração, tornando a carne de peixe salgado 

mais branca e com sabores característicos e, portanto, mais atraente [43]. No entanto, concentrações 

muito grandes de ambos os sais podem produzir endurecimento das paredes celulares, prevenir a 

penetração de cloreto de sódio e causar decomposição dos alimentos. Além disso, concentrações de 

sal de magnésio superiores a 0,15% podem dar um sabor amargo [23], [31]. 

Por outro lado, o cloreto de potássio em concentrações superiores a 50% pode prejudicar a 

intensidade do sabor e produzir gostos amargos. O cloreto de potássio pode ser recomendado como 

substituto para parte do cloreto de sódio na salga de vários produtos, uma vez que a quantidade de 

sódio na dieta geralmente excede em muito as necessidades mínimas de ingestão da população e 

pode contribuir para hipertensão arterial e outros problemas [31]. 

Relativamente à granulometria, no caso da salga seca, o sal não deve ser finamente granulado 

porque o sal de grão fino dissolve-se mais rapidamente nos fluidos do músculo dos peixes, provocando 

uma retirada demasiado rápida da humidade do tecido de superfície, tendo como consequência a 

rápida desnaturação das proteínas. A desnaturação repentina das proteínas, por sua vez, impede a 

penetração do sal adicional no peixe e dá origem a um produto característico conhecido como “queima 

de sal”. Assim, para este tipo de salga devem ser utilizados sais com grãos mais grossos [23].  

A temperatura ambiente e a humidade são fatores climáticos que interferem na salga, ou seja, 

quanto maior estiver a temperatura mais rápido acontece o equilíbrio osmótico e a humidade favorece 

a salga, sendo que quanto maior estiver o nível de humidade mais rápida a penetração do sal nos 

tecidos do bacalhau [26], [40]. 
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2.3. Lavagem 

A etapa de lavagem do bacalhau após a salga tem por objetivo a remoção do excesso de sal na 

superfície do peixe, de forma a melhorar a aparência do peixe.  

Para este processo de lavagem destacam-se três tipos, lavagem por imersão, por aspersão e 

apenas bater o peixe salgado.  

A lavagem por imersão consiste em fazer passar o peixe por um tanque com água corrente, na 

qual, durante a sua passagem este fica totalmente imerso na água.  

A lavagem por aspersão é realizada através de jatos de água que são diretamente aplicados sobre 

o peixe, que se desloca sobre um tapete com a parte ventral para cima.  

O processo de batimento consiste em bater ligeiramente o peixe contra uma superfície de forma a 

remover o excesso de sal superficial sem recorrer ao contacto com a água.  

 

2.4. Secagem 

O processo de secagem opera-se a jusante do processo de salga. Ambos consistem na eliminação 

da água presente no peixe, sendo que a secagem extrai a água dos tecidos do peixe, num nível que a 

salga não conseguiu, aumentado o potencial de conservação do bacalhau [40]. No entanto, o objetivo 

de salgar e secar o bacalhau fresco não é apenas obter um produto estável, mas também promover 

importantes mudanças sensoriais que tornem este produto muito apreciado pelos consumidores [32].  

Entre a salga e a secagem ocorre a lavagem do bacalhau, com isso, pretende-se remover o 

excesso de sal na superfície do peixe.  

A operação de secagem consiste em dois fenómenos físicos distintos: a evaporação da água de 

superfície e a migração da água do centro do produto até à sua superfície [26], [40]. 

A secagem pode ser feita pela exposição ao ar livre (secagem natural) ou em túneis climatizados 

(secagem artificial) [40]. 

A secagem natural é, como o nome indica, a exposição do peixe ao ar livre, em que os peixes são 

colocados em tabuleiros expostos ao sol, mas este processo depende das condições climáticas. A 

secagem só é efetiva quando a humidade relativa é baixa, quando existe calor solar e movimento de 

ar, o que impossibilita a previsão de produção. Se estiver tempo húmido ou chuvoso, não ocorre 

evaporação, o peixe pode ficar a apanhar chuva, podendo mesmo por em causa o produto, e se a 

temperatura estiver muito quente, podem ocorrer transformações na massa muscular e na pele do 

bacalhau. Outras desvantagens da secagem natural são os processos de oxidação que ocorrem 

essencialmente por mecanismos de peroxidação catalisada pela radiação ultravioleta e com maior 

intensidade em virtude da exposição dos produtos ao ar e à luz solar [40]. 

 Na secagem artificial, peixe é colocado em tabuleiros de rede aço inox e, depois, introduzido em 

túneis de secagem ventilados com convecção forçada com temperatura e humidade controladas, entre 

36 a 120 horas [28]. O tempo de secagem depende de vários fatores, tais como, humidade do peixe, 

tamanho e forma do peixe, teor de gordura, condições termodinâmicas de secagem e espaçamento 

entre os peixes no ambiente de secagem [40]. A secagem por convecção forçada de ar deve ser 

descontínua (com períodos de repouso), com temperaturas a oscilar entre os 18°C e 21°C, uma 
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percentagem de humidade relativa a variar entre os 55% e 65% [44] e um fluxo de ar com 1-2 m/s [45]–

[47]. O tempo de repouso é fundamental para estabilizar o nível de humidade no peixe e conseguir, 

assim, uma secagem homogénea e com o teor de humidade permitido pelas normas nacionais [28]. 

A velocidade do ar não pode ser muito reduzida para que a evaporação se dê e não pode ser 

excessiva para não ocorrer a cristalização do sal na superfície do bacalhau ou formação de um pelicula 

à superfície do músculo, o que impede a saída da restante água do seu interior. Quando a velocidade 

do ar é superior a 2 m/s, ou seja, quando a velocidade de evaporação é muito superior à de difusão da 

água de constituição do peixe, surgem defeitos como dureza excessiva, superfície com aspeto muito 

fibroso, desigual e com cristais de sal [48], [49]. 

Segundo o Decreto-Lei n°25/2005 de 28 de Janeiro [10], o bacalhau salgado seco deve apresentar 

uma variável A igual ou inferior a 47% e um teor de sal (NaCl) igual ou superior a 16%. Quando o peixe 

se encontra nestas condições, ele apresenta rigidez das fibras musculares das regiões laterais da 

espino-medular e cefálica, que não cedem à pressão exercida pelos dedos, e ausência de flexões 

quando se pegam pela extremidade caudal e se colocam na vertical. 

A secagem pode alterar as características sensoriais e o valor nutricional dos alimentos, e a 

intensidade dessas mudanças depende das condições utilizadas no processo de secagem e das 

características específicas do peixe [46]. 

O peixe salgado seco é embalado em caixas de papelão, posteriormente, colocadas em paletes. 

Estas são encaminhadas para as câmaras de refrigeração com temperatura e humidade relativa do ar 

controladas, entre os 2°C e 4°C e entre 55% e 60%, respetivamente, durante o período de tempo não 

inferior a noventa dias [10]. 

 

2.5. Demolha 

Para que o bacalhau salgado seja consumido é necessário recorrer ao processo de demolha, 

devido à elevada concentração de sal presente no músculo do peixe [32]. 

Na demolha, o bacalhau é imerso em água da rede pública, entre 24 a 48 horas com várias 

mudanças, resultando na entrada de água (reidratação) e diminuição do conteúdo de sal. Este processo 

é influenciado pela razão mássica entre a água e o peixe, pelo nível de agitação, pela espessura e 

tamanho do peixe, pela temperatura do processo, pela qualidade do produto. O tempo de cura e o teor 

em água do bacalhau também influenciam a demolha. A água utilizada para a demolha deve ter um 

intervalo de temperatura entre os 0°C e 4°C, uma vez que o produto é muito instável [32]–[34], [37], 

[50]. 

Na etapa que antecede a demolha, na produção do bacalhau demolhado ultracongelado, o peixe 

é cortado em pedaços (postas) para satisfazer os gostos e necessidades dos consumidores e também 

facilitar todo este processo e os restantes até ao produto final.  

Durante o processo de demolha, ocorrem alterações na textura e morfologia dos tecidos, o 

bacalhau readquire 20% do seu peso inicial, resultando na diminuição da dureza do produto [51]. 

A demolha envolve a lixiviação de iões sódio e cloreto do músculo do peixe para a água 

circundante, como uma extração sólido-líquido, em que os iões são os solutos e a água é o solvente 
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[51]. Há uma relação inversa entre a captação de água e a quantidade de sal perdida durante a 

demolha. A difusão prossegue até o equilíbrio com a água circundante ser atingido; o peso do peixe 

aumenta simultaneamente [33], [37]. 

Normalmente, os rendimentos de demolha mostram uma relação contrária com os rendimentos de 

cura, que é influenciada pelo estado da matéria-prima e pelos métodos de salga. O teor de sal final 

após a demolha pode variar de 1% a 3%, mas no caso do bacalhau encontra-se na gama do 2-3%, 

dependendo da finalidade do produto (incluindo métodos de cozimento) e das condições impostas no 

armazenamento [37], [51]. 

Atualmente, as mudanças no estilo de vida aliada às tendências do mercado levaram as indústrias 

do bacalhau à comercialização de alimentos prontos para consumo, conhecidos “pronto a cozinhar”, o 

bacalhau demolhado ultracongelado. Estes alimentos passam por três operações, iniciando na 

demolha, seguida da ultracongelação e por fim, a vidragem [33], [51], [52]. 

O bacalhau após a demolha, apesar de se encontrar refrigerado, tem um tempo de vida útil 

reduzido, entre um a cinco dias. Isto deve-se às condições favoráveis para o crescimento bacteriano, 

deterioração sensorial, com o desenvolvimento de odores e sabores indesejáveis, uma vez que a 

atividade da água e a baixa concentração de sal no produto deixaram de ser limitantes. Assim, as 

indústrias congelam o produto logo após a demolha [33]. 

 

2.6. Ultracongelação 

A congelação consiste em baixar a temperatura do produto (inferior a -18°C) até que a água que 

ele contém, pelo menos em grande parte, passe ao estado sólido, cristalizando [29]. A restante água 

que não cristaliza continua presente no produto mas não se encontra disponível para reações químicas 

e biológicas. A atividade da água é baixa e as enzimas ficam inativas e os microrganismos não se 

conseguem desenvolver [53], [54]. 

É um dos métodos que mais prolongam o tempo de conservação dos produtos (pode chegar a 

cerca de 2 anos), e é simultaneamente um método que conserva as características organoléticas e 

nutritivas dos alimentos [53], [55]. 

Segundo Lidon e Silvestre [29], o processo de congelação decorre em três fases: numa primeira 

fase a temperatura diminui rapidamente até -1°C (valor mais elevado do ponto de congelação do 

bacalhau), numa segunda etapa (fase da cristalização), que deve ser curta (cerca de duas horas) ocorre 

a congelação da maior parte da água de constituição, entre os -1°C e -5°C e, por último, na terceira 

fase a temperatura deve descer até aos valores a que se pretende fazer a armazenagem dos alimentos, 

aproximadamente -18°C. 

Se a congelação se fizer lentamente (entre 3 a 75 horas), a água que as células contêm vão formar 

cristais de grandes dimensões, que provocam a rutura da membrana celular. Na zona intercelular, 

formam-se cristais de gelo de grande dimensão que provocam inchaço e separação física das fibras, 

fazendo pressão sobre as células, empurrando-as e dando origem a ranhuras ou sulcos alternados nas 

fibras. Devido à rutura que as células sofrem durante a congelação lenta do pescado, todo o equilíbrio 

celular fica em causa. A água em solução no interior das células migra para o seu exterior, contribuindo 
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para o aumento da dimensão dos cristais que se formam entre as células. Durante a passagem pela 

membrana celular, contribuem para sua destruição, uma vez que parte da água já se encontra no 

estado sólido [29], [53], [54]. 

Na congelação rápida, designada por ultracongelação, os cristais formados são de pequenas 

dimensões, não provocam a rutura da membrana celular e formam-se, fundamentalmente, no interior 

das células. Estes cristais intracelulares no processo de descongelação, são facilmente reabsorvidos 

pela estrutura celular, mantendo-se intacta toda a qualidade do pescado e dos seus componentes, 

fundamentais para a alimentação humana. A ultracongelação permite um armazenamento mais 

prolongado e uma melhor qualidade do produto final [29], [53], [54]. 

No processo de ultracongelação, dá-se uma congelação mais rápida, inicialmente o produto é 

submetido a temperaturas muito baixas, entre os -40°C e os -50°C, durante um período de 30 minutos 

e, posteriormente, mantido a -18°C durante o restante tempo da sua estadia no túnel de congelação 

[55]. 

A etapa de ultracongelação pode ser feita em congeladores de placas (por contacto indireto com 

superfícies arrefecidas), por gases liquefeitos (por imersão) e em túneis de congelação (contacto com 

ar frio ventilado) [55]. 

A velocidade de congelação com ar ventilado é condicionada por vários fatores, tais como, a 

velocidade do ar, a temperatura do produto inicial e a composição e tamanho do produto [55]. 

Segundo o Decreto-Lei n°37/2004 de 26 de Fevereiro [56], um produto congelado é todo o produto 

que após a congelação a temperatura no seu centro térmico é de pelo menos -18°C, após estabilização 

térmica. No cado do produto ultracongelado, é todo o produto que foi submetido a um processo 

adequado de congelação, ultracongelação, que permite ultrapassar tão rapidamente quanto necessário 

a zona de cristalização máxima, fazendo que a temperatura do produto, em todos os seus pontos e 

após estabilização térmica, se mantenha sem interrupção a níveis iguais ou inferiores a -18°C. 

 

2.7. Vidragem 

A vidragem tem um papel fundamental na produção de produtos alimentares congelados, uma vez 

que, protege os peixes de danos físicos, sujidade e contaminações e minimiza os efeitos de 

desidratação, de oxidação ou outras alterações que possam ocorrer durante o armazenamento do 

congelado [53], [54].  

A vidragem consiste na aplicação de uma camada de gelo à superfície do produto congelado e os 

métodos de aplicação são a imersão ou pulverização com água potável ou com uma solução contendo 

aditivos apropriados [45]. Esta camada de gelo protetora impede também a passagem fácil do oxigénio 

para os tecidos do pescado, bem como de cheiros desagradáveis da câmara que o pescado pode 

sempre absorver [53]. 

Na vidragem manual, os produtos são colocados em cestos de plástico ou de aço inoxidável e, 

subsequentemente, mergulhados rapidamente num tanque de água potável com temperatura entre os 

2°C e 4°C [45]. 
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Na vidragem mecânica, um tapete rolante encaminha o produto para o tanque com água refrigerada 

onde são mergulhados em andamento e de seguida elevados automaticamente para outro tapete que 

os transporta para o túnel de congelação, onde a camada de água superficial congela [45].  

A camada de gelo protetora formada na etapa de vidragem deve possuir uma espessura uniforme. 

Como esta se pode partir, juntam-se ainda alguns aditivos para lhe incrementar a resistência, tais como 

sacarose, amido, alginato de sódio (E401) e carboximetilcelulose (E466). Podem também adicionar-se 

outros aditivos para minimização das taxas de oxidação durante a descongelação (ácido ascórbico ou 

cítrico) [45]. 

O uso de vidragem obriga ao controlo de peso líquido (quantidade de produto contido na 

embalagem) e de peso líquido escorrido (quantidade de produto contido na embalagem isento de água 

de vidragem), pelo método estipulado pelo Decreto-Lei n°37/2004 de 26 de Fevereiro [56]. O peso 

líquido escorrido é a pesagem cobrada ao consumidor [54]. 
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3. Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido na indústria de bacalhau, Riberalves – Comércio e Indústria de 

Bacalhau, S.A., entre 1 de abril e 4 de setembro de 2015.  

 

3.1. Matérias-primas 

Para este estudo utilizou-se bacalhau salgado seco Gadus morhua que chegou à fábrica salgado 

verde/congelado, oriundo da Noruega e da Islândia, do Oceano Atlântico Norte, com tempos de 

maturação entre os 15 dias e os 3 meses, cujos lotes se encontram na Tabela I-1 no Anexo I. As 

operações de fabrico, tratamento e manuseamento das amostras cumpriram na integra as normas 

comunitárias de higiene e qualidade previstas pelo sistema Hazard Analysis and Critical Control Point 

(HACCP). 

O composto essencial para a conservação do peixe, o sal, possui uma granulometria de cristais 

diversa, com tamanhos compreendidos entre os 2 mm e os 7 mm, uma humidade inferior a 8% e o teor 

de cloretos superior a 90% em NaCl.   

 

3.2. Método de amostragem 

Considera-se que uma amostra corresponde a um bacalhau. A recolha das amostras é feita 

aleatoriamente na zona de seleção e calibração do peixe considerado salgado seco, que 

posteriormente segue para expedição. Assim, não foi possível identificar de que zona do túnel de 

secagem se encontrava o peixe, no entanto, na maioria dos casos foi verificado que as amostras se 

encontravam em três locais diferentes dos carros (base, meio e topo).  

Após a recolha do peixe em estudo, este é pesado e fotografado, para posteriormente ser analisado 

no software ImageJ.  

O trabalho principal pretende verificar qual a influência de 3 fatores (tempo de cura, tipo de lavagem 

e tempo de secagem) na variável A do bacalhau salgado seco. Com recurso às Tabela 3-1 e Tabela 

3-2, onde se encontram descritas as condições operatórias, selecionaram-se as amostras de estudo. 

Foram analisadas 105 amostras, uma média de 4 amostras por condição.  

Em paralelo realizou-se um estudo complementar com o objetivo de compreender a eventual 

influência das temperaturas do peixe e da salmoura na variável A do bacalhau salgado seco, bem como 

os fatores anteriormente mencionados. Para tal, submeteram-se 12 tinas a diferentes condições, 

presentes na Tabela 3-3 (sub-capítulo 3.5), tendo estas sido acompanhadas desde a escala do peixe 

até ao túnel de secagem. Para este estudo analisaram-se 40 amostras, 3 a 4 amostras por tina.  

Para cada medição da variável A é necessário 10 gramas da amostra, o correspondente a 0,3-0,5% 

do peso dos peixes estudados. O tratamento da amostra para a sua medição encontra-se descrito no 

sub-capítulo 3.6 (Medição da variável A).    
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3.3. Planeamento do trabalho principal 

Com o objetivo de determinar a influência dos parâmetros tempos de cura e de secagem e o tipo 

de lavagem na variável A do produto final recorreu-se a uma análise fatorial a 3 níveis. Esta estratégia 

experimental permitiu economizar recursos (tempo e materiais) pois a variação dos parâmetros 

(fatores) é feita em simultâneo em vez de variar um de cada vez.  

Foram definidos 3 níveis (-1, 0 e 1) para cada um dos fatores A, B e C, aos quais correspondem as 

condições do processo definidas na Tabela 3-1.  

O número total de ensaios necessários para analisar todas as combinações possíveis é dado por 

Ntotal = niveisfatores = 33 = 27 ensaios.  

Os ensaios foram executados de forma aleatória procurando assim garantir a independência dos 

erros.  

 

Tabela 3-1 – Variáveis consideradas para o plano de experiências e seus domínios experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3-2 representa as condições dos 27 ensaios realizados. A título de exemplo: no ensaio 1 

o tipo de lavagem foi por imersão, o tempo de secagem foi de 95 h e o tempo de cura foi de 1 mês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fator Parâmetro Nível 

A 
Tipo de 

lavagem 

-1 Tanque/Imersão 

0 Batido 

1 Aspersão 

B 
Tempo de 

secagem 

-1 95h 

0 100h 

1 105h 

C 
Tempo de 

cura 

-1 1 Mês 

0 2 Meses 

1 3 Meses 
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Tabela 3-2 – Matriz de combinações de um desenho fatorial completo 33 e o número de amostra estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Processo produtivo do bacalhau salgado seco 

3.4.1. Receção e descongelação 

Após a receção, inspeção, pesagem e identificação, armazenam-se as matérias-primas em 

câmaras de armazenamento de matéria-prima congelada e salgada verde, a -18C e entre 0C e 4C, 

respetivamente.  

O peixe congelado rececionado, descabeçado e eviscerado, encontra-se em blocos revestidos de 

cartão com peso de 30 kg, empilhados em palete (Figura 3-1 (A)). Para a etapa de descongelação 

retira-se o cartão e introduz-se o peixe nos tanques de descongelação com capacidade de 15 

toneladas, com água corrente potável (Figura 3-1 (B)). Os tanques possuem a temperatura da água 

controlada e sistemas de higienização do ar ambiente em circulação que garantem os requisitos 

Combinações A B C 
Nº 

amostras 

1 -1 -1 -1 6 

2 -1 -1 0 3 

3 -1 -1 1 4 

4 -1 0 -1 8 

5 -1 0 0 4 

6 -1 0 1 4 

7 -1 1 -1 8 

8 -1 1 0 3 

9 -1 1 1 3 

10 0 -1 -1 3 

11 0 -1 0 3 

12 0 -1 1 3 

13 0 0 -1 4 

14 0 0 0 4 

15 0 0 1 4 

16 0 1 -1 3 

17 0 1 0 3 

18 0 1 1 3 

19 1 -1 -1 4 

20 1 -1 0 3 

21 1 -1 1 4 

22 1 0 -1 4 

23 1 0 0 4 

24 1 0 1 4 

25 1 1 -1 3 

26 1 1 0 3 

27 1 1 1 3 
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presentes no Decreto-Lei n306/2007, de 27 de Agosto [57]. A descongelação depende do tamanho do 

peixe; normalmente tem uma duração de 15 horas, ficando o peixe de um dia para outro dentro dos 

tanques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Escala 

Posteriormente à descongelação, segue-se a escala do peixe, com corte longitudinal, e abertura 

pela face ventral, com remoção de dois terços anteriores da coluna vertebral, deixando o peixe com o 

tradicional e característico aspeto de bacalhau escalado, aberto. Esta operação é realizada com um 

escalador mecânico automático. Para tal, a temperatura do peixe não deve exceder os 5C (Figura 

3-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Lavagem 

Quando sai da máquina de escalar, o peixe é de imediato lavado com escovas adequadas e água 

corrente, para remover os restos de sangue e vísceras, fígado e coágulos de sangue, nomeadamente 

na zona ventral, resultantes dessa operação.  

Consoante o destino final do peixe, bacalhau asa branca ou asa preta, retira-se ou não a pele 

escura que cobre o interior da barriga (peritoneu), respetivamente. Este procedimento dá-se durante 

esta etapa e é realizado manualmente, como se pode verificar na Figura 3-3.  

No final da lavagem, o peixe encontra-se com um aspeto e coloração uniformes, de cor brilhante 

e consistência firme.  

Figura 3-1 - Peixe congelado rececionado em palete (A); Descongelação do peixe no tanque de descongelação (B). 

Figura 3-2 - Introdução do bacalhau no escalador mecânico automático. 
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3.4.4. Salga 

Na etapa de salga, os peixes são dispostos com a face ventral para cima, em tinas com capacidade 

de 500 kg, intercalados com sal, formando pilhas homogéneas. Por cada quilo de peixe é adicionado 

entre 400 a 450 gramas de sal, manualmente ou através de um doseador (Figura 3-4 (A)).  

Depois do enchimento das tinas, estas permanecem armazenadas a uma temperatura média de 

13C durante 7 dias (Figura 3-4 (B)), na qual os peixes se encontram submersos na água que os 

próprios vão libertando, designada salga húmida.  

De seguida os peixes são escorridos e retirados das tinas, sendo posteriormente empilhados em 

paletes intercalados em camadas de sal grosso, salga seca, onde repousam por um mínimo de 15 dias, 

podendo repousar até 90 dias.   

Este tempo em sal garante uma cura ótima e uniforme, conferindo ao peixe o sabor e a textura 

tradicional do bacalhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Lavagem  

Após o tempo de maturação pretendida, segue-se a remoção do muco cutâneo e das impurezas 

sobre o bacalhau. Para tal, este é sujeito a um dos três tipos de limpeza: batido, lavagem por tanque 

(Figura 3-5 (A)) e aspersão.  

Figura 3-3 - Lavagem e remoção do peritoneu do bacalhau. 

Figura 3-4 - Disposição das tinas durante os 7 dias de salmoura húmida (A); Salga do peixe em tinas, camadas de 
peixe intercaladas com camadas de sal (B). 
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Por fim, os peixes são estivados em tabuleiros de maneira sequencial (cabeça, rabo, cabeça) e 

tamanho uniforme (Figura 3-5 (B,C)), para, posteriormente, serem conduzidos ao túnel de secagem.  

 

 

 

3.4.6. Secagem 

Na etapa da secagem o peixe, estivado em tabuleiros nos carros, entra no túnel de secagem 

(Figura 3-6), com circulação de ar forçado a temperatura e humidade controladas, entre 18°C a 24C e 

superior a 58%, respetivamente. Os 30 ventiladores encontram-se distribuídos ao longo do túnel de 

secagem, na parte superior e as extremidades inferiores do túnel encontram-se suavizadas, para 

facilitar a circulação do ar. Para se iniciar o ciclo de secagem, o túnel tem de estar completo, com as 

três filas completas. Os ciclos de secagem variam entre as 36 e 120 horas, dependendo do tamanho, 

espessura e finalidade comercial do peixe. 

Cada carro pesa em média 600 kg antes de entrar no túnel de secagem, sendo que o peso deste 

varia consoante o peso do peixe a ser utilizado.  

No processo de descarga é avaliado o estado de secagem do peixe por operadoras devidamente 

especializadas. Quando o peixe não se encontra conforme, volta à fase de secagem (ressecagem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5 – Lavagem por imersão do peixe no tanque (A); Estivação do bacalhau em tabuleiros (B); Carro completo de 
tabuleiros com peixe, antes de ser introduzido no túnel de secagem (C). 

Figura 3-6 - Carros completos de peixe no interior do túnel de secagem. 
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3.5. Estudo complementar 

Em complementar com o restante trabalho, estudaram-se 12 tinas de peixe desde a escala até à 

secagem. Na Tabela 3-3 encontram-se as condições a que foram sujeitos os peixes das tinas. 

Primeiramente, mediu-se a temperatura dos peixes em cada camada das tinas, após serem escalados. 

Em seguida, mediram-se as temperaturas das salmouras durante os 7 dias, sendo que 3 das 12 tinas 

estariam à temperatura de 13C e as restantes entre 3,8°C e 4,6C e com uma humidade de ar 

controlada entre os 80 e os 85%. O passo seguinte refere-se à paletização dos peixes presentes nas 

tinas e à continuidade do processo de maturação, inicializando nesta altura os tempos de 1,2 e 3 meses. 

Terminado o tempo de cura relativo a cada palete, procedeu-se à lavagem do peixe, em que para cada 

tina se utilizou um processo diferente de tipo batido, aspersão ou imersão em tanque. Por fim, 

contabilizou-se a quebra de peso dos peixes na secagem, com a pesagem dos carros antes e depois 

desta etapa.  

 

 

Tabela 3-3 – Planeamento experimental. 

Tinas 

Temp. de 

maturação 

(°C) 

Tempo de 

maturação 

(dias) 

Tipo de 

lavagem 

Tempo de 

secagem (h) 

1 13 35 Tanque 95 

2 13 35 Aspersão 95 

3 13 35 Batido 95 

4 13 98 Tanque 95 

5 13 98 Aspersão 95 

6 13 98 Batido 95 

7 13 70 Tanque 95 

8 13 70 Aspersão 95 

9 13 70 Batido 95 

10 7 35 Tanque 95 

11 7 70 Tanque 95 

12 7 98 Tanque 95 

 

 

3.6. Medição da variável A 

Para a determinação da variável A do bacalhau salgado seco recorreu-se ao procedimento interno 

da empresa. 

Primeiramente, começou por remover-se o excesso de sal da superfície dos peixes. No passo 

seguinte, separaram-se várias tiras transversais, incluindo a pele e as espinhas, com 2 cm de largura 

e separadas entre si por 4 cm. A primeira tira é retirada de entre as barbatanas anais do bacalhau e a 

última tira é retirada imediatamente abaixo das barbatanas peitorais do bacalhau. A preparação da 

amostra consistiu na trituração das tiras de peixe globalmente, passando-a várias vezes pela máquina 

de picar (Figura 3-7). 
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3.7. Medição da densidade da cor cinza  

O ImageJ é um programa de processamento e análise de imagens, desenvolvido por Wayne 

Rasband no Instituto Nacional de Saúde Mental (NIH), em Maryland EUA, em linguagem Java. O 

primeiro ImageJ foi lançado em 1997 para o uso de processamento de imagens médicas em NIH. 

Com este software é possível exibir, editar, analisar, processar, salvar e imprimir imagens de 8, 16 

e 32 bits. Permite o processamento de diversos formatos de imagem, tais como, TIFF, GIF, JPEG, 

BMP, DICOM e FITS. Suporta a técnica de empilhamento de imagens, isto é, uma série de imagens 

que compartilham uma única janela. Além disso, a leitura de um arquivo de imagem pode ser feita 

paralelamente a outras operações. A janela contendo os resultados (área, perímetro, orientação, etc.) 

permite que estes sejam exportados para um arquivo, como por exemplo, no formato XLS. No ImageJ, 

o cálculo das áreas é feito pela contagem de pixéis das regiões selecionadas pelo utilizador ou por um 

algoritmo específico.  

Para além das ferramentas anteriores, este programa contém outras ferramentas nativas, tais 

como, ajuste de brilho e contraste; ajustes de cor e histograma; segmentação e análise, medição de 

distâncias e ângulos, processamento de imagens binárias; filtros, entre outros [58], [59]. 

Para este estudo consideraram-se os seguintes parâmetros: utilizaram-se amostras inteiras, 

fotografou-se apenas a parte superior do peixe, as fotografias foram tiradas pelo mesmo equipamento 

(Ipad com câmara de 8-megapixéis), no mesmo local, com a mesma luz artificial, sobre o mesmo 

suporte (caixa branca com aproximadamente 15 cm), com a mesma distância entre o equipamento e a 

amostra (aprox. 80 cm) e guardadas no mesmo formato digital (JPEG).    

Com o recurso ao software ImageJ, Figura 3-8, mediu-se o valor médio da densidade da cor cinza 

dentro da seleção para cada imagem, como se pode ver o exemplo na Figura 3-9. Para este estudo, 

utilizaram-se 97 fotografias que correspondiam a imagens de peixes com diferentes tipos de maturação, 

tipos de lavagem e tempos de secagem. As áreas de seleção variaram entre os 204103 pixéis2 

(143 cm2) e os 294103 pixéis2 (206 cm2), esta discrepância de tamanho deve-se aos diferentes 

tamanhos dos peixes.  

 

Figura 3-7 - Amostra triturada. 
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A Figura 3-10 mostra o cabeçalho da tabela de resultados obtida neste estudo. Para obter esta 

tabela, faz-se um Open da imagem digital, seleciona-se a zona de estudo e, por fim, recorre-se ao 

Analyze>Measure. A Area corresponde à área de seleção em pixéis quadrados. O Mean Gray Value 

(Mean) é o valor médio da densidade da cor cinza dentro da seleção. Este é a soma dos valores de 

cinza de todos os pixéis na seleção pela área (pixéis2 cor cinza/pixéis2 área). O Standard deviation 

(StdDev) corresponde ao desvio-padrão dos valores de cor cinza usados para gerar o valor médio da 

cor cinza. O Mínimo (Min) e o Máximo (Max) dizem respeito aos valores da densidade de cinzento 

mínimos e máximos dentro da seleção [59], [60]. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3-10 - Cabeçalho da tabela dos resultados. 

Figura 3-8 - Recursos do software ImageJ [58]. 

Figura 3-9 - Imagem do bacalhau com a seleção da zona 
analisada quanto à cor cinza. 
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4. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos na determinação da variável A encontram-se apresentados nas Figura 4-1, 

Figura 4-2 e Figura 4-3. 
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Figura 4-1 – Valores médios da variável A calculados para o peixe que sofreu uma lavagem por aspersão, para os 
tempos de cura (A) e para os tempos de secagem (B), onde     corresponde a 1 mês e 95 horas;     a 2 meses e 100 

horas e     a 3 meses e 105 horas.    
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Figura 4-2 – Valores médios da variável A calculados para o peixe que foi batido para remoção de sal, para os tempos 
de cura (A) e para os tempos de secagem (B), onde     corresponde a 1 mês e 95 horas;     a 2 meses e 100 horas e     a 

3 meses e 105 horas.  
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Os valores médios da variável A obtidos variaram entre os 42,8% e 54,6%, encontrando-se a 

grande maioria acima do limite permitido por lei para o bacalhau salgado seco [10]. 

Analisando a Figura 4-1(A) verifica-se que a maioria do peixe estudado tinha uma variável A 

superior a 51%, cerca de 61,9% do peixe sujeito a uma lavagem por aspersão. Apenas 7,1% das 

amostras estudadas tinham uma variável A abaixo do limite permitido por lei, os 47%. Os restantes 

31% correspondem as amostras com a variável A entre os 47 e 51%. 

Quanto ao efeito do tempo de secagem (Figura 4-1 (B)) globalmente, os resultados parecem 

incongruentes, visto que os valores das variáveis A inferiores a 51% foram obtidos para o tempo de 

A 

B 

Figura 4-3 - Valores médios da variável A calculados para o peixe sofreu uma lavagem por imersão, para os tempos de 
cura (A) e para os tempos de secagem (B), onde     corresponde a 1 mês e 95 horas;     a 2 meses e 100 horas e     a 3 

meses e 105 horas.  
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secagem mais baixo, 95h. O normal seria quanto maior for o tempo de secagem mais baixo seria a 

variável A da amostra de peixe. Isto pode dever-se ao ar ficar saturado quando excede as 95h de 

secagem e, assim humidificar o bacalhau já seco.  

Relativamente aos valores da variável A dos peixes que foram batidos para remoção do sal, 

presentes na Figura 4-2 (A), 44,1% apresentavam uma variável A entre os 47 e 51% e os restantes 

55,9% uma variável A superior a 51%.  

Ainda pela análise da Figura 4-2 (B), verifica-se que o aumento do tempo de secagem não resultou 

na diminuição da variável A final do peixe desidratado.  

Na Figura 4-3 (A) encontram-se os valores das variáveis A comparativamente ao tempo de cura 

(maturação). Apenas 7,3% das amostras estudadas possuíam uma variável A inferior a 47%, 47,8% 

uma variável A entre os 47% e 51% e os restantes 44,9% uma variável A superior a 51%.  

Em relação ao tempo de secagem, para a lavagem por imersão (Figura 4-3 (B)), constata-se que 

não existiu uma relação direta entre o tempo de secagem e a variável A.  

Como não foi possível contabilizar o teor de sal nas amostras estudadas, selecionaram-se 12 

amostras para serem enviadas para análise em laboratório independente. Os resultados obtidos para 

o teor de sal são superiores a 16%, com uma média de 20,7%, estando assim em conformidade com a 

lei [10]. 

 

 
Inicio Meio Fim 

Tempo 
secagem 

(h) 
T (°C) 

Ha (g/kg 
ar seco) 

T (°C) 
Ha (g/kg 
ar seco) 

T (°C) 
Ha (g/kg 
ar seco) 

105 14,5 7,0 23,2 8,0 23,0 7,7 

90 16,2 7,7 16,0 6,9 22,4 7,6 

80 16,5 7,9 20,4 8,9 22,6 8,6 

110 18,4 9,3 21,9 10 21,0 10 

112 14,9 7,0 18,9 8,4 21,7 8,0 

103 16,5 7,3 19,1 8,8 22,1 8,1 

95 15,9 8,0 20,5 8,5 21,1 8,1 

95 16,3 8,5 18,7 8,7 21,1 8,1 

95 12,1 5,7 19,7 7,8 22,1 8,2 

95 16,5 7,4 15,6 6,3 21,7 8,1 

95 16,0 8,0 21,3 8,4 21,5 8,0 

100 16,0 8,0 21,3 8,4 21,9 8,2 

100 14,7 7,3 22,1 8,5 23,7 8,2 

105 14,7 7,3 22,1 8,5 22,8 7,3 

 

 

A determinação da atividade de água é essencial para a sua qualidade, preservação e tempo de 

vida. Segundo Boeri et al. [61], por extrapolação das isotérmicas, a atividade de água para o bacalhau 

Tabela 4-1 - Valores de Temperatura e Humidade absoluta do ar retirados no início, meio e fim da secagem. Cada nova 
linha da tabela (de cima para baixo) contém dados de uma operação de secagem posterior (ordem crescente de data). 
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Gadus morhua, a temperaturas entre os 20°C e 23°C (Tabela 4-1), para os valores das variáveis A 

obtidos, é superior a 0,75, valor a partir do qual permite o desenvolvimento microbiano.  

A velocidade do ar seria outro parâmetro importante a medir para melhor compreensão dos 

resultados obtidos, no entanto, não foi possível obter este valor, assumindo-se 2 m/s.  

Os elevados valores das variáveis A podem dever-se a alguma condição que não foi devidamente 

controlada durante o processo de produção ou que não foi contabilizada no estudo. Uma vez que, não 

se observa grandes alterações nos valores das variáveis A aumentado o tempo de secagem e 

maturação, o espaçamento entre os peixes na secagem pode ser um ponto a estudar de futuro. A 

dificuldade da homogeneização das amostras trituradas poderá ser outra justificação para a variação 

dos resultados, uma vez que o músculo do peixe se encontra endurecido devido ao processo de salga. 

O peso e tamanho inicial do peixe (espessura e área da superfície exposta ao sal) e as flutuações de 

humidade do ambiente são variáveis que estão relacionadas com cada lote e que podem dar origem à 

difícil tarefa de padronizar o processo de transformação da matéria-prima para produzir bacalhau 

salgado seco.  

 

4.1. Estudo complementar 

No estudo complementar tentou compreender-se a influência da temperatura do peixe quando é 

exposto ao sal, após a escala, e a temperatura da salmoura líquida, na variável A, utilizando os três 

tipos de lavagem do peixe antes da secagem.  

Os resultados obtidos encontram-se nas Figura 4-4 e Figura 4-5. Em todas as amostras de peixe 

determinou-se uma variável A acima do limite para o bacalhau salgado seco. 
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Da Figura 4-4(A) retira-se que os valores médios da variável A das amostras de peixe com 

temperaturas até 5°C (49,3%) é muito semelhante aos valores médios da variável A de peixe com 

temperaturas acima dos 5°C (50,0%). Assim, considera-se que a temperatura do peixe não tem 

relevância para o valor final da variável A. Também a temperatura da salmoura líquida não tem 

implicação no valor final da variável A, como se pode observar na Figura 4-4(B).  

Ainda pela análise da Figura 4-4 retiram-se os valores médios da variável A para a lavagem por 

aspersão, cerca de 50,0%, para a lavagem por imersão, cerca de 50,0%, e para a limpeza de bater, o 

valor de 48,6%. Visto que os valores não têm uma diferença significativa, não se consegue garantir 

qual dos três tipos de remoção de sal é o mais indicado para o processo de produção.  

 

B 

A 

Figura 4-4 – Valores médios da variável A calculados para cada tina e as médias das temperaturas dos peixes no 
início do processo de salga (A) e as médias das temperaturas da salmoura líquida (B), onde as barras indicam as 

variáveis A;    as temperaturas dos peixes e     as temperaturas das salmouras líquidas.  
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Pela análise da Figura 4-5 conclui-se que a temperatura da câmara de refrigeração durante a 

maturação não tem influência no valor final da variável A do peixe.  

Com o estudo complementar pode afirmar-se que para obter bacalhau salgado seco com uma 

variável A mais baixa serão necessárias 95 horas de secagem, um processo de remoção do sal por 

bater e pode utilizar-se um dos três tempos de maturação (1,2 e 3 meses). 

A quebra de peso dos peixes em estudo durante o processo de secagem foi constante, com um 

média 9%.  

A 

B 

Figura 4-5 – Valores médios da variável A relacionados com o tempo de cura, para as tinas mantidas na câmara de 
refrigeração (A) e na sala de maturação (B) para as condições testadas, onde      corresponde a 1 mês de maturação;     

a 2 meses e     a 3 meses. 
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4.2. Análise Fatorial 

Para diagnosticar quais dos fatores (parâmetros) têm influência nos resultados obtidos, recorreu-se 

à análise fatorial 33, três fatores (tipo de lavagem, tempo de cura e tempo de secagem) a três níveis de 

variação (-1,0 e 1), com um número total de 27 ensaios.  

Na Tabela 4-2 encontram-se as condições experimentais de estudo para as diferentes variáveis 

controladas e as respetivas variáveis incontroladas, variável A. O valor da variável A corresponde à 

média das médias das 3 repetições obtidas, visto haver várias amostras para a mesma condição. 

 

Tabela 4-2 – Matriz fatorial 

 A B C AB AC BC ABC 
Variável A 

(%) 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 50,3 

2 -1 -1 0 1 0 0 0 50,7 

3 -1 -1 1 1 -1 -1 1 50,0 

4 -1 0 -1 0 1 0 0 49,5 

5 -1 0 0 0 0 0 0 53,4 

6 -1 0 1 0 -1 0 0 53,4 

7 -1 1 -1 -1 1 -1 1 49,8 

8 -1 1 0 -1 0 0 0 54,2 

9 -1 1 1 -1 -1 1 -1 53,4 

10 0 -1 -1 0 0 1 0 50,3 

11 0 -1 0 0 0 0 0 50,5 

12 0 -1 1 0 0 -1 0 49,7 

13 0 0 -1 0 0 0 0 52,7 

14 0 0 0 0 0 0 0 52,5 

15 0 0 1 0 0 0 0 51,5 

16 0 1 -1 0 0 -1 0 53,7 

17 0 1 0 0 0 0 0 53,3 

18 0 1 1 0 0 1 0 50,7 

19 1 -1 -1 -1 -1 1 1 49,8 

20 1 -1 0 -1 0 0 0 51,8 

21 1 -1 1 -1 1 -1 -1 49,7 

22 1 0 -1 0 -1 0 0 53,1 

23 1 0 0 0 0 0 0 53,1 

24 1 0 1 0 1 0 0 52,2 

25 1 1 -1 1 -1 -1 -1 52,1 

26 1 1 0 1 0 0 0 53,3 

27 1 1 1 1 1 1 1 52,8 
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Com recurso à matriz fatorial (Tabela 4-2) e às equações presentes no Anexo II, construíram-se três 

modelos de regressão segundo a Equação 4-1 [62]. Considerou-se modelo 1 à Equação 4-2, modelo 2 

à Equação 4-3 e, por fim, modelo 3 à Equação 4-4. 

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝛽5𝑥5 + 𝛽6𝑥6 + 𝛽7𝑥7 + є 

Equação 4-1 

 
𝑦 = 51,70 + 1,12 × 𝐵    

Equação 4-2 

 
𝑦 = 51,71 + 1,13 × 𝐵 + 0,192 × 𝐵𝐶    

Equação 4-3 

 
𝑦 = 51,71 + 0,178 × 𝐴 + 1,13 × 𝐵 + 0,117 × 𝐶 + 0,192 × 𝐵𝐶    

 Equação 4-4 

 

Otimizou-se os três modelos e verificou-se que ambos apresentavam um erro relativo baixo (12%) 

e uma distribuição de resíduos igual (Figura 4-6 -; Figura II-1; Figura II-2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, conclui-se que o tempo de secagem (fator B) tem maior influência na variável A do 

bacalhau salgado seco para as condições experimentais, visto ser o fator com maior contribuição.  

A Equação 4-2 representa o modelo que melhor se aplica às condições do estudo em questão.  

Estes dados vêm afirmar o que já foi dito anteriormente, o método mais adequado será para um 

tempo de secagem de 95 horas.  
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Figura 4-6 - Distribuição dos resíduos pelo modelo 1. 
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Pela análise do Figura 4-6 verifica-se que os resíduos se encontram distribuídos aleatoriamente, o 

que comprova a aprovação do modelo apresentado na Equação 4-2.  

 

4.3. Medição da densidade da cor cinza 

Por fim, com a tentativa de relacionar a densidade da cor cinza das imagens dos peixes com o 

valor da variável A através do software ImageJ, foi possível observar uma tendência. Pôde constatar-se 

que quanto menor for o valor da variável A maior será o valor da densidade de cor cinza, Figura 4-7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise dos valores de densidade obtidos, a probabilidade da amostra ter a variável A abaixo 

de 51%, quando a densidade de cor cinza é superior a 180 pixéis/pixéis2 é 0,88, para o intervalo de 

confiança entre 183 e 191 pixéis/pixéis2. Para o caso da variável A ser superior a 51%, quando a 

densidade de cor cinza é inferior a 170 pixéis/pixéis2, a probabilidade é de 1 para o intervalo de 

confiança entre 156 e 161 pixéis/pixéis2.  

  

Figura 4-7 – Valores da densidade de cor cinza, obtidos no ImageJ, relacionados com o valor da variável A, Tabela III-1. 



42 
 

5. Conclusões  

Numa visão global dos valores da variável A obtidos, verifica-se que estes se encontram, na grande 

maioria acima dos 47%, limite legislado no Decreto-Lei nº25/2005. 

Pelo estudo complementar conclui-se que as temperaturas do peixe e da salmoura líquida não 

afetaram os valores da variável A do produto final, visto não haver discrepância destes. E, para um 

tempo de secagem de 95 horas, o tipo de remoção de sal por bater é o que permite obter um valor da 

variável A mais baixo, com uma média de 48,6%.  

O tipo de lavagem para remoção do excesso de sal não influenciou a variável A do bacalhau, uma 

vez que para os três tipos de lavagem, os resultados foram 90% acima dos 47%, permitido por lei.  

Relativamente ao tempo de secagem, os resultados parecem incongruentes, visto que os valores 

da variável A inferiores a 51% foram obtidos para o tempo de secagem mais baixo. 

Quanto ao tempo de cura (maturação), não se encontra uma relação entre tempo de cura e a 

variável A, visto existirem diferenças nos valores da variável A para os três tempos de cura.  

Pela análise fatorial, conclui-se que o parâmetro operatório com mais influência no valor da variável 

A do bacalhau salgado seco é o tempo de secagem, com um erro relativo de 12%. 

Uma vez que o tempo de cura e o tipo de lavagem não têm influência na variável A do produto final, 

pode escolher-se as condições operatórias com menores custos. Assim, para as condições estudadas, 

as condições de processamento para obtenção de níveis mais baixos da variável A, são: tempo de 

maturação de 1 mês, tipo de lavagem por bater e tempo de secagem de 95 horas.  
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6. Perspetivas futuras 

Parece-nos importante continuar a estudar o bacalhau salgado seco, focando essencialmente a 

etapa de secagem. Para tal, têm-se as seguintes sugestões: 

 estudar o perfil das variáveis A em diferentes zonas do túnel de secagem e dos carros;  

 ampliar o intervalo de tempo de secagem, por exemplo para intervalos entre 70h e 120h;  

 estudar a variação da velocidade de secagem ao longo do ciclo de secagem;  

 selecionar um intervalo de condições reduzido da análise fatorial e fazer um estudo mais 

aprofundado; 

 estudar peixes com valores da variável A mais baixos e verificar qual a tendência dos valores 

das densidade da cor cinza pelo software ImageJ.    
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I. Anexo I 

Tabela I-1 – Histórico dos dados para o estudo.  

Lote Código Data Escalado Lavagem Peso 
Temp. 
cura 

Tempo 
cura 

Tipo 
lavagem 

Tempo 
secagem 

Valor 
médio da 
variável A   

0999ASCSWE 2211PVF 03/05/2015 23/03/2015 27/04/2015 2,31 13 35 Tanque 105 48,65 

0999ASCSWE 2211PVF 03/05/2015 23/03/2015 27/04/2015 1,84 13 35 Tanque 105 49,96 

0864ASCMEG 2312PVFS 11/05/2015 27/02/2015 06/05/2015 2,14 13 68 Tanque 90 48,50 

1110ADCBEA 2331PVF 18/05/2015 30/04/2015 07/05/2015 1,99 13 7 Tanque 90 50,37 

1127ASCMEG 2211PVF 20/05/2015 07/05/2015 12/05/2015 2,04 13 5 Tanque 110 50,67 

0919ASCMEG 2212PVFS 20/05/2015 23/03/2015 05/05/2015 2,35 13 43 Tanque 105 47,18 

0999ASCSWE 23134PVFNF 21/05/2015 04/05/2015 13/05/2015 1,78 13 9 Tanque 112 49,50 

1127ASCMEG 2211PVF 21/05/2015 04/05/2015 13/05/2015 1,89 13 9 Tanque 112 49,78 

0999ASCSWE 2211PVF 28/05/2015 16/04/2015 21/05/2015 2,47 13 35 Aspersão 95 50,23 

0999ASCSWE 23134PVFNF 28/05/2015 27/04/2015 19/05/2015 1,76 13 22 Tanque 103 47,36 

0999ASCSWE 23134PVFNF 28/05/2015 27/04/2015 19/05/2015 1,81 13 22 Tanque 103 46,79 

0999ASCSWE 2211PVF 28/05/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,76 13 35 Tanque 95 50,24 

0999ASCSWE 2211PVF 01/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 2,53 13 35 Batido 95 51,11 

0999ASCSWE 2211PVF 01/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 2,33 7 35 Tanque 95 51,91 

0999ASCSWE 2211PVF 02/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 2,04 13 35 Batido 95 47,42 

0999ASCSWE 23134PVFNF 02/06/2015 27/04/2015 26/05/2015 2,04 13 29 Tanque 108 50,09 

0999ASCSWE 2211PVF 04/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,76 13 35 Aspersão 95 48,82 

0999ASCSWE 2211PVF 04/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,83 7 35 Tanque 95 51,37 

0999ASCSWE 2211PVF 04/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,85 13 35 Tanque 95 48,21 

1067ASCOCE 22121PVFS 08/06/2015 24/04/2015 02/06/2015 2,12 13 39 Tanque 105 48,55 

0999ASCSWE 2211PVF 11/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 2,06 13 35 Aspersão 95 49,92 

0999ASCSWE 2211PVF 11/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,83 13 35 Batido 95 48,44 

0999ASCSWE 2211PVF 11/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,76 7 35 Tanque 95 48,98 

0999ASCSWE 2211PVF 11/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,78 13 35 Tanque 95 48,61 

1258ASCMEG 2612PVF 15/06/2015 02/06/2015 09/06/2015 2,70 13 7 Tanque 95 48,52 

1235ASCMEG 2311PVFS 17/06/2015 26/05/2015 12/06/2015 1,85 13 17 Tanque 95 51,03 

1235ASCMEG 2311PVFS 17/06/2015 26/05/2015 12/06/2015 1,95 13 17 Tanque 95 52,91 

0999ASCSWE 2211PVF 18/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,90 13 35 Aspersão 95 49,20 

0999ASCSWE 2211PVF 18/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 2,70 13 35 Batido 95 48,83 

0999ASCSWE 2211PVF 18/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,77 13 35 Tanque 95 49,89 

0999ASCSWE 2211PVF 18/06/2015 16/04/2015 21/05/2015 1,87 7 35 Tanque 95 48,39 

1233ALCGMB 2612PVF 29/06/2015 25/05/2015 02/06/2015 1,82 13 8 Tanque 98 42,83 

1233ALCGMB 2612PVF 29/06/2015 25/05/2015 02/06/2015 1,78 13 8 Tanque 98 44,18 

0999ASCSWE 2211PVF 06/07/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,81 13 70 Aspersão 95 51,14 

0999ASCSWE 2211PVF 06/07/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,79 13 70 Batido 95 48,84 

0999ASCSWE 2211PVF 06/07/2015 16/04/2015 25/06/2015 2,03 7 70 Tanque 95 49,16 

0999ASCSWE 2211PVF 06/07/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,79 13 70 Tanque 95 49,86 

1196ALCELA 2311PVF 08/07/2015 22/06/2015 30/06/2015 2,00 13 8 Tanque 97 49,71 

1196ALCELA 2311PVF 08/07/2015 22/06/2015 30/06/2015 1,82 13 8 Tanque 97 50,42 

1230ALVHER 2616 08/07/2015 23/02/2015 08/06/2015 1,79 13 105 Tanque 95 47,11 

1230ALVHER 2616 08/07/2015 23/02/2015 08/06/2015 2,30 13 105 Tanque 95 46,86 
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Lote Código Data Escalado Lavagem Peso 
Temp. 
cura 

Tempo 
cura 

Tipo 
lavagem 

Tempo 
secagem 

Valor 
médio da 
variável A   

0999ASCSWE 2211PVF 13/07/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,92 13 70 Aspersão 95 50,44 

0999ASCSWE 2211PVF 13/07/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,83 13 70 Batido 95 48,68 

0999ASCSWE 2211PVF 13/07/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,94 13 70 Tanque 95 50,94 

0999ASCSWE 2211PVF 13/07/2015 16/04/2015 25/06/2015 2,09 7 70 Tanque 95 49,98 

1366ASCTUY 2612PVF 24/07/2015 08/07/2015 16/07/2015 1,94 13 8 Tanque 98 45,01 

1366ASCTUY 2612PVF 24/07/2015 08/07/2015 16/07/2015 2,29 13 8 Tanque 98 48,80 

0960ASCEUR 22121PVFS 29/07/2015 08/07/2015 20/07/2015 2,12 13 12 Tanque 99 50,30 

0960ASCEUR 22121PVFS 29/07/2015 08/07/2015 20/07/2015 1,79 13 12 Tanque 99 50,53 

0999ASCSWE 2211PVF 31/07/2015 16/04/2015 23/07/2015 2,20 13 98 Aspersão 95 49,73 

0999ASCSWE 2211PVF 31/07/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,78 13 98 Batido 95 47,93 

0999ASCSWE 2211PVF 31/07/2015 16/04/2015 23/07/2015 2,22 7 98 Tanque 95 48,94 

0999ASCSWE 2211PVF 31/07/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,92 13 98 Tanque 95 49,38 

0999ASCSWE 2211PVF 07/08/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,98 13 98 Aspersão 95 49,59 

0999ASCSWE 2211PVF 07/08/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,82 13 98 Batido 95 48,12 

0999ASCSWE 2211PVF 07/08/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,87 13 98 Tanque 95 49,82 

0999ASCSWE 2211PVF 07/08/2015 16/04/2015 23/07/2015 2,11 7 98 Tanque 95 49,13 

1166ALCGMB 23132PVFNF 10/08/2015 24/06/2015 24/07/2015 1,87 13 30 Aspersão 95 51,54 

1166ALCGMB 23132PVFNF 10/08/2015 24/06/2015 24/07/2015 1,76 13 30 Aspersão 95 51,29 

1341ALVNIC 2311 10/08/2015 26/06/2015 24/07/2015 1,95 13 28 Aspersão 95 47,15 

1341ALVNIC 2311 10/08/2015 26/06/2015 24/07/2015 1,89 13 28 Aspersão 95 46,89 

1376ALCPOL 23133PVFNF 10/08/2015 20/04/2015 24/07/2015 1,79 13 95 Aspersão 95 49,39 

1376ALCPOL 23133PVFNF 10/08/2015 20/04/2015 24/07/2015 1,80 13 95 Aspersão 95 50,74 

0887ALVMYR 23133SNF 10/08/2015 13/04/2015 24/07/2015 1,91 13 102 Aspersão 95 47,56 

0887ALVMYR 23133SNF 10/08/2015 13/04/2015 24/07/2015 1,85 13 102 Aspersão 95 46,02 

0999ASCSWE 2211PVF 12/08/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,83 13 98 Aspersão 95 49,70 

0999ASCSWE 2211PVF 12/08/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,80 13 98 Batido 95 47,91 

0999ASCSWE 2211PVF 12/08/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,89 7 98 Tanque 95 51,07 

0999ASCSWE 2211PVF 12/08/2015 16/04/2015 23/07/2015 1,76 13 98 Tanque 95 51,25 

0999ASCSWE 2211PVF 18/08/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,76 13 70 Aspersão 95 51,02 

0999ASCSWE 2211PVF 18/08/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,76 13 70 Batido 95 48,81 

0999ASCSWE 2211PVF 18/08/2015 16/04/2015 25/06/2015 2,18 7 70 Tanque 95 50,65 

0999ASCSWE 2211PVF 18/08/2015 16/04/2015 25/06/2015 1,86 13 70 Tanque 95 51,50 

1382ALVWAY 2211 20/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,33 13 17 Aspersão 95 52,44 

1382ALVWAY 2211 20/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,32 13 17 Aspersão 95 50,75 

1382ALVWAY 2211 20/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,49 13 17 Batido 95 53,01 

1382ALVWAY 2211 20/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 3,05 13 17 Batido 95 53,15 

1290ALVWAY 2612 25/08/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,75 13 71 Aspersão 95 53,04 

1290ALVWAY 2612 25/08/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,37 13 71 Aspersão 95 53,37 

1217ALVWAY 2311 25/08/2015 08/05/2015 13/08/2015 1,80 13 97 Aspersão 100 51,96 

1217ALVWAY 2311 25/08/2015 08/05/2015 13/08/2015 2,15 13 97 Aspersão 100 52,68 

1290ALVWAY 2612 25/08/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,28 13 71 Batido 95 53,38 

1290ALVWAY 2612 25/08/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,63 13 71 Batido 95 52,62 

1217ALVWAY 2311 25/08/2015 08/05/2015 13/08/2015 1,92 13 97 Batido 100 50,12 

1382ALVWAY 2211 25/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,45 13 17 Tanque 95 51,87 

           

Tabela I-2 - Histórico dos dados para o estudo (continuação). 
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Lote Código Data Escalado Lavagem Peso 
Temp. 
cura 

Tempo 
cura 

Tipo 
lavagem 

Tempo 
secagem 

Valor 
médio da 
variável A   

1382ALVWAY 2211 25/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,55 13 17 Tanque 95 51,74 

1290ALVWAY 2612 25/08/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,73 13 71 Tanque 95 53,04 

1290ALVWAY 2612 25/08/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,62 13 71 Tanque 95 52,64 

1382ALVWAY 2211 31/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 3,10 13 17 Aspersão 100 52,60 

1382ALVWAY 2211 31/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,94 13 17 Aspersão 100 52,96 

1382ALVWAY 2211 31/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,29 13 17 Batido 100 50,67 

1382ALVWAY 2211 31/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,22 13 17 Batido 100 52,88 

1217ALVWAY 2311 31/08/2015 08/05/2015 13/08/2015 1,97 13 97 Batido 100 49,62 

1382ALVWAY 2211 31/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,40 13 17 Tanque 100 53,17 

1382ALVWAY 2211 31/08/2015 27/07/2015 13/08/2015 2,36 13 17 Tanque 100 51,71 

1217ALVWAY 2311 31/08/2015 08/05/2015 13/08/2015 2,13 13 97 Tanque 100 53,11 

1217ALVWAY 2311 31/08/2015 08/05/2015 13/08/2015 1,92 13 97 Tanque 100 52,63 

1290ALVWAY 2612 01/09/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,86 13 71 Aspersão 100 53,37 

1290ALVWAY 2612 01/09/2015 03/06/2015 13/08/2015 3,00 13 71 Aspersão 100 52,14 

1217ALVWAY 2311 01/09/2015 08/05/2015 13/08/2015 2,06 13 97 Aspersão 105 53,20 

1217ALVWAY 2311 01/09/2015 08/05/2015 13/08/2015 2,08 13 97 Aspersão 105 52,32 

1290ALVWAY 2612 01/09/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,54 13 71 Batido 100 50,17 

1290ALVWAY 2612 01/09/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,48 13 71 Batido 100 51,97 

1217ALVWAY 2311 01/09/2015 08/05/2015 13/08/2015 1,89 13 97 Batido 105 50,73 

1217ALVWAY 2311 01/09/2015 08/05/2015 13/08/2015 2,03 13 97 Batido 105 50,72 

1290ALVWAY 2612 01/09/2015 03/06/2015 13/08/2015 3,06 13 71 Tanque 100 53,28 

1290ALVWAY 2612 01/09/2015 03/06/2015 13/08/2015 2,78 13 71 Tanque 100 53,61 

1217ALVWAY 2311 01/09/2015 08/05/2015 13/08/2015 2,19 13 97 Tanque 105 52,76 

1217ALVWAY 2311 01/09/2015 08/05/2015 13/08/2015 1,97 13 97 Tanque 105 53,93 

1312ASCMEG 22123PVFS 02/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,91 13 36 Aspersão 100 53,66 

1312ASCMEG 22123PVFS 02/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,85 13 36 Aspersão 100 53,34 

1312ASCMEG 22123PVFS 02/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,62 13 36 Batido 100 53,59 

1312ASCMEG 22123PVFS 02/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,79 13 36 Batido 100 53,77 

1312ASCMEG 22123PVFS 02/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 3,01 13 36 Tanque 100 54,26 

1312ASCMEG 22123PVFS 02/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,88 13 36 Tanque 100 54,26 

1283ASCOCE 22122PVFS 02/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,64 13 62 Aspersão 100 53,24 

1283ASCOCE 22122PVFS 02/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,61 13 62 Aspersão 100 53,61 

1283ASCOCE 22122PVFS 02/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,40 13 62 Batido 100 53,72 

1283ASCOCE 22122PVFS 02/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,60 13 62 Batido 100 54,25 

1283ASCOCE 22122PVFS 02/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,50 13 62 Tanque 100 53,00 

1283ASCOCE 22122PVFS 02/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,55 13 62 Tanque 100 53,81 

1312ASCMEG 22123PVFS 03/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 3,01 13 36 Aspersão 105 51,46 

1312ASCMEG 22123PVFS 03/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,90 13 36 Aspersão 105 52,82 

0871ASCOCE 22123PVFS 03/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,79 13 100 Aspersão 95 52,17 

0871ASCOCE 22123PVFS 03/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,75 13 100 Aspersão 95 52,78 

1312ASCMEG 22123PVFS 03/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,81 13 36 Batido 105 54,07 

1312ASCMEG 22123PVFS 03/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,46 13 36 Batido 105 53,40 

0871ASCOCE 22123PVFS 03/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,71 13 100 Batido 95 52,07 

0871ASCOCE 22123PVFS 03/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,58 13 100 Batido 95 52,59 

1312ASCMEG 22123PVFS 03/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 2,53 13 36 Tanque 105 54,29 

Tabela I-3 - Histórico dos dados para o estudo (continuação). 
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Lote Código Data Escalado Lavagem Peso 
Temp.c

ura 
Tempo 

cura 
Tipo 

lavagem 
Tempo 

secagem 

Valor 
médio da 
variável A   

1312ASCMEG 22123PVFS 03/09/2015 14/07/2015 19/08/2015 3,05 13 36 Tanque 105 54,18 

0871ASCOCE 22123PVFS 03/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,77 13 100 Tanque 95 54,51 

0871ASCOCE 22123PVFS 03/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,86 13 100 Tanque 95 51,56 

1283ASCOCE 22122PVFS 04/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,68 13 62 Aspersão 105 53,87 

1283ASCOCE 22122PVFS 04/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,35 13 62 Aspersão 105 52,69 

0871ASCOCE 22123PVFS 04/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,78 13 100 Aspersão 100 52,54 

0871ASCOCE 22123PVFS 04/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,80 13 100 Aspersão 100 51,42 

1283ASCOCE 22122PVFS 04/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,76 13 62 Batido 105 53,09 

1283ASCOCE 22122PVFS 04/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,53 13 62 Batido 105 53,54 

0871ASCOCE 22123PVFS 04/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,93 13 100 Batido 100 53,27 

0871ASCOCE 22123PVFS 04/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 2,82 13 100 Batido 100 53,02 

1283ASCOCE 22122PVFS 04/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,68 13 62 Tanque 105 54,57 

1283ASCOCE 22122PVFS 04/09/2015 18/06/2015 19/08/2015 2,95 13 62 Tanque 105 53,80 

0871ASCOCE 22123PVFS 04/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 3,06 13 100 Tanque 100 53,73 

0871ASCOCE 22123PVFS 04/09/2015 11/05/2015 19/08/2015 3,04 13 100 Tanque 100 54,08 

 

  

Tabela I-4 - Histórico dos dados para o estudo (continuação). 
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II. Anexo II 

Para construção do modelo de regressão múltiplo utilizaram-se as seguintes equações [62]: 

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝜖 

Equação II-1 

em que 𝑦 corresponde ao valor da variável A, 𝑋 aos valores das variáveis controladas, 𝛽 aos 

coeficientes de regressão e 𝜖 ao erro. 

 

�̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑦 

Equação II-2 

em que �̂� corresponde aos coeficiente de regressão estimados. 

 

�̂� = 𝑋�̂� 

Equação II-3 

em que �̂� corresponde ao valor da variável A estimado. 

 

𝑒 = 𝑦 − �̂� 

Equação II-4 

em que 𝑒 corresponde ao valor do resíduo.  

 

 

Nas Figura II-1 e Figura II-2, encontram-se representados os resíduos para os modelos 2 e 3.  
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Figura II-1 - Distribuição dos resíduos para o modelo 2. 
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Figura II-2 - Distribuição dos resíduos para o modelo 3. 
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III. Anexo III 

Tabela III-1 – Dados obtidos pelo software ImageJ.  

Variável A Área Mean Stddev Mín Máx 

53,2 274752 169,9 19,5 61 243 

51,7 276480 180,7 17,4 66 238 

53,1 274032 159,5 18,5 75 238 

52,6 277536 167,7 17,0 27 225 

50,7 271440 187,7 15,2 69 242 

52,9 279000 172,9 15,0 44 241 

46,0 273600 189,3 20,3 14 241 

52,6 278604 174,7 18,2 74 227 

53,0 278460 167,2 19,6 29 242 

46,9 272160 191,8 18,8 80 238 

47,6 273312 186,1 18,7 52 238 

47,9 276336 187,7 11,5 89 246 

49,7 277200 178,0 14,0 83 251 

47,9 275120 180,2 13,8 45 214 

48,9 276224 177,6 17,6 84 223 

42,8 277200 162,0 28,2 51 244 

44,2 279720 132,7 23,4 51 220 

51,9 273408 171,7 25,4 34 230 

51,7 276864 180,0 23,7 84 245 

53,0 277200 161,9 17,4 53 224 

52,6 275216 143,2 21,6 33 210 

53,4 278256 170,2 13,3 59 221 

52,6 276448 163,4 16,2 45 242 

49,4 270000 180,3 15,6 85 223 

53,0 276864 152,5 19,1 33 244 

53,4 266448 166,5 21,1 45 222 

52,0 274944 172,7 24,0 68 234 

52,7 270684 146,6 14,6 43 240 

53,0 275232 157,4 14,6 64 219 

53,2 275808 162,2 19,1 15 243 

52,4 270272 170,0 23,0 79 241 

50,8 276864 171,0 21,8 18 232 

51,1 204228 165,6 13,7 53 218 

51,3 270000 163,9 13,7 79 215 

49,6 278604 176,3 17,6 69 238 

49,7 277200 180,7 14,6 31 219 

47,2 279072 191,2 17,7 74 248 

50,1 272448 174,4 18,5 53 231 

50,3 275724 171,9 17,4 54 213 

50,5 273600 175,4 21,7 49 243 

49,4 270936 176,1 23,9 48 235 

50,7 273492 185,6 21,4 39 246 
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Variável A Área Mean Stddev Mín Máx 

51,5 276048 179,5 21,0 72 249 

51,3 278568 177,8 19,3 88 248 

54,1 274560 154,3 16,5 71 247 

53,8 276256 143,7 18,3 7 244 

53,7 274968 163,1 18,6 52 241 

54,1 270108 161,7 16,1 34 240 

53,1 276768 150,3 21,6 51 242 

53,5 270480 156,2 16,3 27 251 

53,3 274680 165,0 16,6 74 212 

53,0 271872 161,4 15,5 27 227 

53,9 275216 148,2 17,2 45 241 

52,7 278080 154,9 16,3 51 244 

52,5 277200 161,3 18,4 37 221 

51,4 270144 163,5 19,2 44 250 

51,4 272160 184,5 15,4 98 230 

48,2 275724 200,2 15,2 89 241 

48,8 274428 203,3 13,1 132 234 

54,2 273312 157,8 18,0 67 245 

54,3 273056 147,2 16,5 15 219 

54,3 271232 169,4 20,8 4 241 

51,6 271488 163,0 16,0 38 242 

54,3 274752 150,5 16,2 55 241 

53,4 275986 154,5 15,8 24 237 

52,1 278512 171,1 21,5 56 236 

52,6 270272 160,9 19,0 54 244 

51,5 270048 164,0 21,7 53 243 

52,8 275520 153,3 14,3 25 244 

52,2 279936 169,1 22,2 25 236 

52,8 274400 174,6 20,0 66 245 

54,3 279840 153,5 16,9 58 244 

54,5 271360 155,1 24,4 46 242 

53,0 240800 155,2 16,9 68 236 

53,8 276480 145,1 21,7 37 206 

53,6 270912 152,7 15,2 50 242 

53,8 275520 150,8 16,0 55 241 

53,7 214656 153,8 16,3 68 236 

54,6 275040 152,8 12,7 68 215 

53,7 271488 156,5 14,0 71 242 

53,3 274176 171,5 19,3 53 243 

53,2 279840 141,9 12,5 40 233 

53,6 275200 162,1 17,8 52 226 

50,1 271440 176,5 16,1 69 218 

47,4 272556 181,2 13,2 61 236 

53,3 270756 163,1 16,6 58 244 

53,6 273492 167,5 15,5 42 215 

Tabela III-2 - Dados obtidos pelo software ImageJ (continuação). 
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Variável A Área Mean Stddev Mín Máx 

52,8 273568 169,9 15,1 99 241 

53,9 274032 159,0 16,0 71 231 

50,2 274320 190,2 13,4 98 240 

52,0 275616 163,7 16,2 86 223 

50,7 276336 176,9 19,0 27 243 

50,7 268128 174,9 19,5 42 231 

53,4 277200 171,1 18,4 79 244 

52,1 270864 171,3 18,2 67 241 

53,2 293760 168,1 16,7 62 227 

52,3 266448 166,9 19,5 79 220 

 

Tabela III-3 - Dados obtidos pelo software ImageJ (continuação). 


