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Resumo 

Neste trabalho estudou-se o impacto de condições de operação alternativas na qualidade (textura, 

percentagem de vegetal compactado e percentagem de partidos e peles) de vegetais em conserva e no 

desempenho do processo de produção, numa indústria de produtos alimentares. 

Nos estudos à escala laboratorial foram testadas três temperaturas de hidratação (40ºC, 80ºC e 90ºC), 

verificando-se uma diminuição da compactação a 80ºC e 90ºC. No caso do feijão branco registou-se uma 

diminuição de 87% e 69%, respetivamente, e no caso do feijão preto 78% e 83%. O tempo de hidratação 

registou uma redução progressiva com o aumento de temperatura (entre 36-77% para o grão-de-bico, 52-

86% para o feijão branco e 50-75% para o feijão preto). 

A orientação das conservas durante a esterilização e o armazenamento também foi estudada, 

concluindo-se que a etapa de esterilização é a principal causadora do fenómeno da compactação. A 

inversão das latas, quer seja numa única etapa ou nas duas, promove a redução da compactação no fundo 

da lata. 

Adicionalmente, removeu-se o sal do líquido de imersão, resultando em conservas com maior 

quantidade de vegetal compactado (aumento de 82% para o feijão branco e 25-172% para feijão preto). A 

alteração conduziu também ao aumento do rendimento do processo. 

Demonstrou-se ainda que o amido não é responsável pela compactação. 

Industrialmente, foram realizados ensaios nas produções de feijão frade, implementando-se um regime 

de água parada durante a hidratação. Verificou-se que o aumento da carga microbiana associada ao fecho 

da água não deteriora as características organoléticas do vegetal.  

 

Palavras-chave: vegetal enlatado, processo de produção, condição de operação, qualidade, desempenho  
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Abstract  

In this study, alternative operating conditions of the production process of canned vegetables were 

implemented to understand the impact on the quality (texture, clumping and broken and splitting seeds) and 

the process performance, in a food industry. 

At laboratorial scale three alternative hydration temperatures (40ºC, 80ºC and 90ºC) were tested. The 

results have shown that clumping decreased at the highest temperatures (80ºC and 90ºC), 87% and 69% 

for white beans and 78% and 83% for black beans, respectively. The hydration time undergoes a 

progressive reduction as the temperature rises (between 36-77% for chickpeas, 52-86% for white beans 

and 50-75% for black beans). 

The can orientation during sterilization and storage was also studied. The results led to the conclusion 

that sterilization step is the main causer of the phenomenon. Reorienting the cans upside down, whether in 

a single step or both, promotes clumping reduction on can bottom. 

Additionally, a formulation alteration was studied. The removal of salt of the immersion liquid not only 

resulting on higher percentage of clumping (rise of 82% for white beans and 25-172% for black beans), but 

also on higher yield. 

It was demonstrated that starch isn’t the responsible for clumping. 

At industrial scale, the hydration of cowpea with stationary water was implemented. The study showed 

the rise of microbial load in water however, the organoleptic characteristic of the vegetable stayed 

untouched. 

 

Key words: canned vegetables, production process, operating condition, quality, performance  
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1. Enquadramento 

Este estudo foi realizado em âmbito industrial, na unidade fabril de Almeirim da Sumol+Compal Marcas 

S.A, – doravante citada como S+C – uma entidade empresarial com uma posição relevante no mercado 

português de bebidas e de produtos alimentares, estando em franca expansão nos mercados 

internacionais. 

A S+C é detentora de várias marcas (Sumol, Compal, Frize, Compal Essencial, Um Bongo, Compal 

Horta, etc.), apresentando um portefólio constituído por sumos, néctares, refrigerantes, águas, cervejas, 

derivados de tomate e vegetais em conserva. 

A gama de vegetais – produtos hortícolas selecionados, cozidos e embalados de modo a garantir a sua 

qualidade e conservação – é constituída por feijão branco, feijão encarnado, feijão frade, feijão manteiga, 

grão-de-bico, feijão preto, ervilha, ervilha com cenoura, milho e cogumelos laminados. Estes são 

produzidos há mais de 50 anos, segundo um processo que se manteve praticamente inalterado do ponto 

de vista das condições operatórias chave. 

Contudo, e apesar da visão de excelência, o histórico de produção e o feedback dos consumidores 

permitiu detetar problemas de textura e compactação dos mesmos, com impacto na qualidade do produto 

final. A ocorrência de compactação surge principalmente em feijão preto, branco, encarnado e manteiga, 

assim como o amolecimento excessivo. O grão-de-bico é o único vegetal que, para além de não apresentar 

compactação, apresenta queixas no espetro oposto da textura, sendo referenciado por se apresentar 

demasiado duro. 

Assim, tornou-se imperativo para a empresa estudar e tentar eliminar as problemáticas mencionadas, 

delineando um estudo no âmbito dos vegetais com início em 2016 e continuado em 2017. 

O estudo envolvendo a qualidade dos vegetais enlatados, nomeadamente o grão-de-bico, o feijão 

branco e o feijão preto, pode dividir-se em duas partes, tendo sido realizado à escala laboratorial. A primeira 

centra-se na caracterização dos vegetais e do processo sob as condições atuais de operação, importante 

para determinar o padrão de produção atual, e apresenta duas variáveis – a origem de cultivo e a 

formulação do líquido de imersão, também designado por líquido de cobertura, no que diz respeito à 

presença/ausência de sal. O segundo foca-se no teste do impacto de condições de operação alternativas 

na qualidade do produto e desempenho do processo – tempo de hidratação e rendimento – uma vez que, 

aliado ao interesse de melhoria da qualidade, a empresa procura também otimizar o processo.  

A seleção das variedades de vegetal em estudo teve em conta a predominância das problemáticas. 

Entre as três variedades, e com vista ao estudo da influência da origem de cultivo nos parâmetros em 

causa, são estudadas as duas principais origens rececionadas na S+C. 

Paralelamente, com interesse em melhorar o desempenho do processo de produção por redução dos 

consumos de água, e com base nos bons resultados microbiológicos obtidos no ano de 2016 de hidratação 

com água parada (à escala laboratorial), decidiu-se prosseguir com o estudo para a escala industrial, tendo 

sido selecionadas produções de feijão-frade para estudo por ser o vegetal com menor tempo de hidratação, 
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ou seja, aquele cujo risco de desperdício por contaminação microbiana das águas de hidratação seria 

menor. 

A motivação pessoal por detrás deste trabalho surgiu da oportunidade de estar inserida em ambiente 

empresarial e industrial, local onde o meu trabalho poderá ter implicações práticas na dinâmica dos 

processos realizados. A este motivo, junta-se a oportunidade de por em prática todos os conhecimentos 

adquiridos durante o curso e a possibilidade de constatar as diferenças entre a realidade teórica e a 

realidade prática das matérias lecionadas. 
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2. Introdução 

2.1. Sementes de vegetais  

As sementes de vegetais, doravante denominados unicamente por vegetais, pertencem à categoria dos 

legumes, que provêm de plantas leguminosas pertencentes à família das Fabaceae (ou Leguminosae). 

Alguns dos vegetais mais conhecidos e consumidos mundialmente são o feijão (Phaseolus spp.) e o grão 

(Cicer arietinum). 

Os vegetais apresentam grande diversidade nas suas características físico-químicas – cor, composição 

química, dureza, capacidade de absorção de água, tempo de cozedura, etc. – dependendo da variedade a 

que pertencem. 

Estas diferenças podem ter origem em fatores intrínsecos, como o genótipo e o grau de maturação, ou 

extrínsecos, como o tipo de solo de cultivo, as práticas agronómicas, os fatores climatéricos e tecnológicos 

e as condições de armazenamento1. 

 

2.1.1. Estrutura 

Os vegetais caracterizam-se por ter uma estrutura arredondada (vide figura 1), relativamente rija e com 

diâmetros compreendidos entre 0,3 e 2,5 centímetros. 

Estruturalmente, os seus três principais constituintes são os cotilédones (80-90%), o tegumento (8-18%) 

e a estrutura embrionária (1-2%)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tegumento, ou membrana, protege as estruturas embrionárias e é composto por diferentes camadas 

de células (vide figura 2). A camada externa, a cutícula, funciona como barreira hidrofóbica. A estrutura 

principal da membrana é constituída por células palisade, cujas paredes, por serem rijas, providenciam 

força e rigidez à membrana.  Por fim, a camada interior é composta por células hourglass2. 

R 

M 

H 

L 

T 

C a) b) 

Figura 1-Estrutura da semente leguminosa: a) fotografia obtida por um 
microscópio ótico (Kikuchi, 2006)3, b) figura esquemática. Legenda: R – 

radícula, M – micropila, H – hilo, L – lente, T – tegumento, C – cotilédone 
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Figura 2-Esquema das estruturas principais de uma semente leguminosa e diferenciação das camadas do 
tegumento. Corte longitudinal. Fonte: Hui (2006)2 

 
No tegumento existem diversas estruturas especializadas, como o hilo, a micrópila e a lente (vide figura 

1). A micrópila e o hilo, duas aberturas da membrana, são muitas vezes indicadas como as principais 

entradas de água na semente2. A lente é descrita como outra estrutura especializada, com uma superfície 

rugosa, que se encontra perto do hilo e no lado oposto da micrópila. A mesma é também referenciada 

como um local por onde ocorre a entrada de água na semente.3 

Os cotilédones, constituídos por células do parênquima, contêm reservas de nutrientes. As células do 

parênquima, com paredes celulares finas e fortes, encontram-se unidas por uma camada de substâncias 

pécticas, a lamela média. Os espaços intercelulares facilitam a absorção de água e, consequentemente, 

a hidratação do vegetal. As células constituintes dos cotilédones apresentam no seu interior grânulos de amido, que se 

encontram envolvidos numa densa matriz proteica.2. 

Ao contrário das estruturas anteriormente mencionadas, a radícula é uma estrutura interna e a raiz 

embrionária da planta, sendo a primeira a emergir durante o processo de germinação2. 

 

2.1.2. Composição nutricional  

Os vegetais são conhecidos por terem um grande potencial nutricional e diversos benefícios para a 

saúde, sendo uma boa fonte de proteínas, hidratos de carbono, minerais, vitaminas, fibras e ácidos gordos. 

Os seus componentes maioritários são os hidratos de carbono, seguidos pelas proteínas e pelas fibras. 

Acrescendo à grande multiplicidade de variedades, que se traduz em diferentes composições 

nutricionais, existe a variabilidade nutricional provocada pelo processamento do vegetal até estar pronto 

para consumo. Normalmente, o processamento provoca um empobrecimento nutricional dos alimentos, 

com um decréscimo de todos os macronutrientes, bem como de outros componentes, e um aumento 

substancial da quantidade de água (vide tabela 1). 
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Tabela 1-Composição nutricional do grão-de-bico, do feijão branco e do feijão preto, em cru e processados. Fonte: 
*USDA5, **PortFIR6, ***Ovando-Martinez (2011)4 

Composição 

(100g) 

Grão-de-bico Feijão branco Feijão preto 

Cru Processado Cru Processado Cru Processado 

Energia* (kcal) 378 164 333 139 341 132 

Água* (g) 7,7 60,2 11,3 63,1 11,0 65,7 

Hidratos de 

carbono* (g) 
63,0 27,4 60,3 25,1 62,4 23,7 

Lípidos* (g) 6,0 2,6 0,9 0,4 1,4 0,5 

Proteína* (g) 20,5 8,9 23,4 9,7 21,6 8,9 

Amido** (g) 45,2 15,1 37,5 13,3 35,3*** 28,7*** 

Fibra 

alimentar* (g) 
12,2 7,6 15,2 6,3 15,5 8,7 

 

2.2. Processamento de vegetal enlatado 

Os princípios básicos da produção de vegetais enlatados não têm mudado muito desde que o processo 

foi desenvolvido e, consequentemente, não se têm verificado grandes alterações ao modo de 

processamento dos vegetais. Este baseia-se principalmente em tratamento térmico, não só pela importante 

etapa de cozimento, mas também pela necessidade de preservação dos alimentos, inativando enzimas e 

microrganismos7. 

Assim, tradicionalmente, o processamento ocorre como caracterizado no diagrama de operações 

simplificado da figura 3, onde a hidratação, o branqueamento e a esterilização são as etapas com maior 

importância. 

 

 

Figura 3-Diagrama de operações simplificado referente ao processamento de vegetais enlatados 

Com o passar dos anos, e procurando desenvolver processos que melhorem a qualidade do produto 

final, algumas variações têm sido estudadas e até implementadas em algumas unidades fabris 

internacionais, como será abordado no capítulo 2.2.5. Processos Alternativos. 
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2.2.1. Hidratação 

O propósito da hidratação é, tal como o nome indica, assegurar a entrada de água no vegetal antes 

do processo de cozedura. Este procedimento previne o aparecimento de sementes rijas no produto final8 

e assegura a rentabilidade económica do processo, uma vez que, durante a hidratação, a massa de 

vegetal aumenta, originando uma maior quantidade de vegetal processado do que o inicialmente 

rececionado. Para os vegetais que tenham absorvido quantidades suficientes de água, o calor é 

transmitido mais facilmente através das sementes durante a etapa de cozedura, tornando cozimento do 

vegetal mais rápido e uniforme9. 

A hidratação é um processo complexo, figura 4, durante o qual a água move-se para dentro do vegetal 

e sólidos solúveis são perdidos (ou possivelmente ganhos de novo, dependendo do meio de imersão). 

Envolve mecanismos físicos de convecção da água na superfície do vegetal e nos poros, difusão interna 

de água na matriz de sólidos e relaxamento da matriz de sólidos solúveis, sendo que os efeitos de tensão 

entre a matriz de sólidos e a água podem também ser relevantes10. 

 

Figura 4-Representação esquemática do fluxo de água e de sólidos solúveis durante a etapa de hidratação dos 
vegetais e respetivos mecanismos envolvidos. Fonte: Hui (2006)2 

A hidratação é influenciada por diversos fatores, podendo estes ser classificados como intrínsecos ou 

extrínsecos. Quanto aos fatores intrínsecos, para além do tamanho e da geometria das sementes, os 

grandes responsáveis pelo controlo da hidratação são a permeabilidade da membrana e a composição 

química do vegetal, uma vez que os principais componentes absorventes são as proteínas, a celulose, o 

amido e as pectinas. Extrinsecamente, são reportados fatores como a temperatura, a composição do meio 

de imersão e condições hidrodinâmicas10. 

Ao longo dos anos, em diferentes estudos, foram sendo reportados vários locais de entrada inicial de 

água (hilo, micrópila, rafe, lente, etc.), certo é que a permeabilidade da membrana estará relacionada com 

estas estruturas.  

Nos estudos mais recentes, desenvolvidos por Kikuchi et al. (2006)3, e recorrendo-se à monitorização 

da absorção de água utilizando uma técnica de ressonância magnética em tempo real, postulou-se que 

as lentes seriam o único canal natural de entrada de água. 

De uma forma simplificada, a hidratação pode dividir-se em três fases sendo, geralmente, a velocidade 
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de absorção mais rápida na primeira e progressivamente mais lenta até ao final do processo.  Na primeira 

fase a entrada de água ocorre pela lente. Posteriormente, a água migra através da membrana até atingir 

a região da radícula, com inchaço da mesma. Finalmente, a água é distribuída para as áreas internas dos 

cotilédones, através da radícula e da restante estrutura embrionária, ocorrendo o inchaço da semente. 

Ao longo do tempo, a velocidade diminui devido à extração de sólidos solúveis com capacidade de 

absorção e ao preenchimento dos capilares livres. No final, a quantidade de água absorvida torna-se 

mínima e é atingido equilíbrio, assinalando a capacidade máxima de absorção de água por parte do 

vegetal. 

Industrialmente, o método de hidratação mais utilizado tem sido o método de hidratação a frio, onde 

quantidades definidas de vegetal e de água são adicionadas a tanques até se atingir o grau de hidratação 

pretendido. Contudo, este processo tem um impacto negativo na velocidade de produção por ser muito 

demorado, sendo, por isso, muitas vezes substituído por um método desenvolvido na última década, a 

hidratação a quente, abordado com detalhe no capítulo 2.2.5.2. Hidratação rápida15. 

Durante esta etapa a água deve ser renovada de modo a prevenir qualquer possibilidade de crescimento 

bacteriano, devendo proceder-se à sua renovação a cada 4-6 horas.8 

 

2.2.2. Branqueamento 

O branqueamento tem como principal objetivo a inativação enzimática, etapa muito importante na 

manutenção da qualidade dos alimentos nas etapas subsequentes do processo. Contudo, serve também 

os propósitos de limpeza dos vegetais, eliminação de gases dos espaços intercelulares e, 

consequentemente, prevenção do aumento da pressão no interior das latas durante o processamento e 

melhoramento da cor e do sabor dos vegetais8. 

As enzimas que se pretendem inativar com esta técnica são, principalmente, as lipoxigenases, 

polifenoloxidases, poligalactoronases e clorofilases, pois provocam a perda de qualidades nutricionais, cor, 

etc. 

Usualmente, para verificar se o processo de branqueamento foi eficaz, usam-se enzimas resistentes 

ao calor como marcadores, como é o caso da peroxidase, seguindo o pressuposto de que se estas foram 

eliminadas, então as restantes, que não são termorresistentes, também foram7. 

De modo a atingir uma inativação enzimática adequada, os alimentos são aquecidos até a uma 

temperatura pré-estabelecida, mantidos a essa mesma temperatura durante um período de tempo 

determinado e arrefecidos rapidamente até atingirem a temperatura ambiente7. O arrefecimento é 

essencial na redução da degradação originada pelo calor e, principalmente, na prevenção da multiplicação 

bacteriana, que pode rapidamente ser despoletada em ambientes quentes8. 

Os fatores que influenciam o tempo de branqueamento são o tipo de alimento e o seu tamanho, a 

temperatura de branqueamento e o método de aquecimento. 

A importância da determinação correta do tempo de branqueamento prende-se com a necessidade de 

um branqueamento totalmente eficaz, mas, simultaneamente, o mais curto possível. Se ocorrer sub-
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branqueamento, ou seja, se a inativação enzimática não for completa, os danos para os alimentos serão 

agravados quando em comparação com a ausência de branqueamento, uma vez que o calor terá a 

capacidade de romper tecidos e libertar enzimas, mas não de inativá-las, promovendo o contacto entre 

estas e o substrato e acelerando a degradação.7 Contudo, um sobrebranqueamento também não é 

desejado, uma vez que ocorrem perdas nutricionais e amolecimento excessivo. 

O branqueamento ocorre, tradicionalmente, em atmosferas de vapor saturado ou em banhos de água 

quente. Sendo o equipamento inerente, em ambos os casos, relativamente simples e económico8.  

Contudo, atualmente, novos métodos têm sido desenvolvidos, tema que será desenvolvido no capítulo 

2.2.5. Processos alternativos. 

 

2.2.3. Esterilização 

O último passo do processamento dos vegetais enlatados é a esterilização que não só permite o 

cozimento do vegetal, como também garante a esterilidade do produto, característica elementar para 

aprovação do mesmo. 

O tempo de esterilização é influenciado pela resistência de microrganismos e enzimas, pelas 

condições de aquecimento, pH do alimento, tamanho do recipiente a esterilizar e o estado físico do 

alimento. 

Para alimentos com pH superior a 4,5, como é o caso dos vegetais enlatados, o microrganismo 

formador de esporos e resistente ao calor que apresenta maior perigo e maior probabilidade de estar 

presente é o Clostridium botulinum, vulgarmente presente em matéria-prima que esteja em contacto com 

o solo. Este, sob condições anaeróbias, pode crescer e produzir uma exotoxina, a botulina, 

suficientemente potente para ser fatal aos humanos. Assim, a destruição deste microrganismo torna-se 

um requisito mínimo de esterilidade. Em vegetais, outros microrganismos costumam estar presentes, 

como é o caso de Bacillus stearothermophilus e de Clostridium thermoaccharolyticum, ambos termófilos7. 

Após a esterilização, as latas devem ser arrefecidas com água até a uma temperatura que permita que 

o cozimento e a deterioração sejam parados. É importante que a qualidade desta água seja estritamente 

controlada, nomeadamente as suas condições bacteriológicas, de forma a evitar contaminações do produto 

acabado8. 

 

2.2.4. Processamento na S+C 

O conjunto de técnicas em prática na S+C segue a metodologia mais tradicional. No diagrama da figura 

5 encontra-se descrito todo o processo, estando destacadas as etapas que provocam alterações do estado 

do vegetal. 

Estando o vegetal preparado para a hidratação, após todo o processo de aprovação e escolha, é 

transportado até aos depósitos de hidratação, que são enchidos com água. Após o enchimento, o vegetal 

é deixado a hidratar durante o tempo necessário para se atingir 100% de ganho de peso em relação ao 
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vegetal seco. Durante o tempo de hidratação a água está permanentemente a ser renovada. No final do 

procedimento, a água e o vegetal são removidos dos depósitos, a fase sólida é separada da fase líquida 

por um crivo e o vegetal segue para a branqueadora. 

Na branqueadora, que funciona com água e vapor, o vegetal permanece durante o tempo e temperatura 

estipulados. 

 

 

Figura 5-Diagrama de operações unitárias na linha de vegetais enlatados da S+C. 

 

De seguida, o vegetal segue para a lavadora, onde é lavado e arrefecido, seguindo para a mesa de 

escolha onde são eliminadas as unidades não conformes (podres, bichados, furados, escurecidos, etc.) 

ou corpos estranhos.  

O produto é então colocado dentro das latas. Para perfazer o volume das latas, é adicionado líquido de 

imersão, com composição determinada. 

Após o término do enchimento, as latas seguem para a cravadeira, onde ocorre a selagem dos tampos 

ao corpo das latas. 

No fim, após o procedimento de codificação, as latas seguem para as autoclaves, onde serão 

esterilizadas. O processo de esterilização é composto por 9 etapas – purga, aquecimento, 2 fases de 

esterilização, pré-arrefecimento, arrefecimento lento e 3 etapas de arrefecimento rápido – estando os 

parâmetros de tempo e temperatura fixados para cada variedade de vegetal. 

No final, as latas são rotuladas, envelopadas e os conjuntos paletizados. Seguem para o armazém, de 

onde serão retirados segundo uma política de first in, first out. 

 

2.2.5. Processos alternativos 

Alternativamente aos processos descritos anteriormente, ao longo dos últimos anos alguns novos 

procedimentos têm sido reportados nas diversas etapas do processamento dos vegetais enlatados. O seu 

intuito prende-se sempre com a otimização do processo de produção, por redução de tempo de processo 

ou de gastos de recursos naturais/energéticos, ou com o melhoramento da qualidade do produto final. 
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2.2.5.1. Pré-tratamento 

Este tipo de tratamentos antecedem a hidratação e permitem que esta se torne mais expedita. 

Atualmente, já foram estudados diversos tipos de pré-tratamentos, estando alguns descritos nos 

subcapítulos seguintes. 

 

Pré-branqueamento 

A aplicação de um branqueamento antes da hidratação tem registado alguns melhoramentos no 

desempenho do processo, nomeadamente com a redução do tempo de hidratação. 

Submetendo os vegetais a vapor ou água a 100°C, verifica-se uma redução do tempo de hidratação 

ou, similarmente, do aumento da velocidade de hidratação. Em estudos efetuados com o grão11, a 

velocidade de hidratação aumenta de 1,40x10-2 gH20.(gvegetal seco.min)-1 para 2,31x10-2 gH20.(gvegetal seco.min)-1, 

também para o feijão encarnado12 já foram reportadas melhorias, ocorrendo um aumento da velocidade 

de hidratação de 2,42x10-3 gH20.(gvegetal seco.min)-1 para 1,50x10-2 gH20.(gvegetal seco.min)-1. 

 

 Ultrassons 

O uso de tratamentos com ultrassons para melhorar o fenómeno de transporte de massa nos processos 

de engenharia alimentar tem sido reconhecido nos últimos tempos. 

Os ultrassons são uma forma de energia gerada por ondas de som a frequências muito altas e são 

responsáveis por aumentar a velocidade de transferência de massa sem que, para isso, ocorra 

aquecimento significativo do material a ser processado. 

Num estudo efetuado à escala laboratorial com feijão branco, onde antes da etapa de hidratação o 

vegetal foi colocado num banho de sonicação a operar continuamente a 47kHz e 750W, foram reportadas 

reduções de tempo na ordem dos 60%. Sem aplicação de ultrassons, a hidratação demorava 

aproximadamente 8h e, com a aplicação deste novo processo, o tempo de hidratação foi reduzido para 

aproximadamente 3h13. 

 

2.2.5.2. Hidratação rápida 

A absorção de água depende principalmente do tempo de hidratação e da temperatura da água. Usar 

água quente é um método comum para diminuir o tempo gasto durante a hidratação, uma vez que as 

temperaturas mais altas incrementam a difusividade da água14. 

Estudos realizados com feijão encarnado demonstraram que o aumento da temperatura da água de 

hidratação provoca um aumento da plasticidade da membrana que, por sua vez, favorece o aumento da 

velocidade de absorção de água e, consequentemente uma diminuição dos tempos de hidratação.12 

A diminuição dos tempos de hidratação também foi constatada em diversos estudos, estando alguns 

dos resultados reunidos na tabela 2. 
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Tabela 2-Temperatudas de hidratação de feijão branco e feijão encarnado e respetivos tempos de hidratação. Fonte: 
aKon (1979)1; bAbu-Gahnnam e McKenna (1997)12. 

Vegetal Thidratação (ºC) thidratação (h) 

Feijão brancoa 

20 16 

40 5 

80 1 

90 0,8 

Feijão encarnadob 

20 2,9 

40 1,8 

60 1,7 

 

Contudo, o aumento da velocidade de absorção de água leva à diminuição da quantidade de água 

no interior do vegetal, uma vez a extração de material solúvel, o material capaz de se ligar quimicamente 

à água por solvatação, também aumenta.12 Assim, os vegetais tornam-se menos tenros quando 

comparados com o método de hidratação lenta, sendo esta a principal desvantagem relacionada com o 

método8. 

 

2.2.5.3. Hidratação e branqueamento em simultâneo 

Este método difere dos demais por ocorrer em contínuo, em branqueadoras a operar a altas 

temperaturas (77-96°C) e com redução do número de etapas de processamento8,15. 

Em estudos relatados por McMahon15, os tempos de hidratação são reduzidos de 8-24h para 30-

60min, sem ser necessária nova etapa de aplicação de calor, o que resulta na aglutinação dos passos de 

hidratação e de branqueamento. 

Mais uma vez, por se tratar de um método de hidratação rápida, também se encontram associados 

problemas de aumento da dureza dos vegetais8. 

 

2.2.5.4. Esterilização a altas pressões 

Alternativamente à esterilização convencional por tratamento térmico, têm surgido novas técnicas que 

aliam a temperatura às altas pressões, nomeadamente processamento a alta pressão (high pressure 

processing, HPP) e processamento pulsado a alta pressão (pulsed high pressure processing, pHPP), 

resultando na aplicação de temperaturas que não ultrapassam os 100ºC. 

Aplicando estas técnicas, verificou-se que os processos são igualmente eficazes no seu objetivo, a 

redução microbiológica, quando comparados com a esterilização convencional (à exceção da eliminação 

de esporos na técnica de HPP, onde se verificou a permanência de algumas unidades formadoras de 

colónias após o tratamento). No que diz respeito à firmeza, medida instrumentalmente através de um 

texturómetro, verifica-se um aumento significativo desta, em comparação com o processo tradicional. No 

processo tradicional, os vegetais processados apresentavam 3% da firmeza inicial (ou seja, da firmeza 
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em cru), já com a aplicação deste novo método os vegetais passaram a apresentar 60% da firmeza 

inicial16. 

 

2.3. Qualidade do produto 

Para o consumidor, os atributos mais importantes dos alimentos são as características sensoriais. Estas 

relacionam-se diretamente com a qualidade e determinam a preferência individual para produtos 

específicos, sendo que pequenas diferenças organoléticas entre marcas de produtos similares podem ter 

uma influência substancial na sua aceitação por parte do público. 

As características sensoriais dos alimentos podem ser agrupadas em três categorias – aparência 

(partidos e peles,  compactação, cor, etc.), sabor e textura – estando estas categorias interrelacionadas. 

Muitos estudos têm revelado que o sabor é, entre todas as características sensoriais, o fator mais 

importante para o consumidor, logo seguido pela textura e pela aparência.17 

A qualidade dos vegetais processados pode ser afetada pela variedade do vegetal, condições de cultivo, 

processamento e condições de armazenamento. 

Estudos no âmbito da qualidade de vegetais enlatados revelaram que características como a firmeza 

(textura) e os partidos apresentam uma forte correlação com a perceção de qualidade por parte do 

consumidor, seguidos pela compactação18. 

Uma vez que estes fatores têm uma influência substancial na perceção de qualidade por parte dos 

consumidores, a indústria precisa de ter um grande cuidado para assegurar que os produtos são fabricados 

com elevada qualidade. Isto pode apresentar um enorme desafio, nomeadamente em relação aos vegetais, 

uma vez que estão naturalmente sujeitos a uma alta variabilidade e devido aos grandes volumes 

processados nas linhas de produção17. 

 

2.3.1. Textura 

Segundo a International Organization for Standardization, a textura é uma característica sensorial 

percebida em grande parte pelo movimento e pelo toque. Contudo, outros sentidos, especialmente a visão 

e o sabor, podem também contribuir para a sua perceção. 

Vários são os fatores que influenciam a textura dos alimentos. Entre os principais encontram-se os 

conteúdos de água e de gordura, os tipos e quantidades de hidratos de carbono estruturais (celulose, 

amido e material péctico) e as proteínas presentes7. 

Nos vegetais, o amolecimento é causado principalmente pela desnaturação de proteínas, hidrólise 

dos materiais pécticos, gelatinização do amido e solubilização parcial da hemicelulose, combinados com 

o amolecimento e com a quebra da lamela média, provocados pela absorção de água e pelo 

processamento térmico4. Outros autores defendem que as mudanças na estrutura e na composição da 

celulose e da hemicelulose são mínimas aquando do processo térmico, corroborando as mudanças na 

estrutura e na composição do material péctico. 
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Segundo estudos levados a cabo por Lu e Chang (1996)18, o conteúdo de pectinas no vegetal cru 

correlaciona-se fortemente com a firmeza, sendo que quanto maior o conteúdo de pectinas, maior o 

amolecimento do vegetal. Também a amilose, uma fração solúvel do amido, presente no vegetal cru 

parece correlacionar-se com a firmeza. 

A etapa de hidratação promove uma redução substancial da firmeza dos vegetais devido ao aumento 

do conteúdo de água no interior dos mesmos. Numa primeira fase, marcada por uma rápida absorção de 

água (vide figura 6), as sementes tornam-se cada vez mais moles devido à distribuição de água pelo 

amido (gelatinização, vide capítulo 2.3.1.1. Gelatinização do amido) e pelas frações proteicas. Na 

segunda fase, a amostra ganha água (a uma velocidade demarcadamente menor, figura 6) mas a firmeza 

não se altera, pois a água desloca-se apenas para a fase líquida do vegetal. 

 

Figura 6-(a)Força máxima; (b) Deformação e volume relativo de água absorvida durante a etapa de hidratação do 
grão-de-bico. Teste da punção. Fonte: Chenoll. et al. (2009)19 

 

Quando os vegetais são processados termicamente, em etapas como o branqueamento e a 

esterilização, os seus tecidos são afetados. Durante o processamento térmico as pectinas são degradadas 

via beta-eliminação, provocando um impacto na textura uma vez que os compostos pécticos nas células 

têm um papel fundamental na força e na aderência das paredes celulares (vide capítulo 2.3.1.2. Hidrólise 

do material péctico). 
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2.3.1.1. Gelatinização do amido 

O amido, constituído por amilose e amilopectina, é uma estrutura de reserva primária com propriedades 

gelificantes. Quer a amilose, quer a amilopectina, são sintetizadas na forma de semi-cristais chamados de 

grânulos.  

A gelatinização consiste na perda irreversível da estrutura granular que é acompanhada pela hidratação 

do grânulo, inchaço e lixiviação de componentes solúveis, nomeadamente amilose, como representado na 

figura 7.2 A gelatinização do amido ocorre na presença de quantidades suficientes de água, sendo a 

temperatura que despoleta o fenómeno variável entre variedades de vegetal e locais de cultivo. Em estudos 

desenvolvidos por Ovando-Martinez et al. (2011)4, com amido proveniente de feijão preto e feijão carioca, 

foram reportadas temperaturas de 30ºC para iniciar o processo de gelatinização. 

 

 

Figura 7-Representação esquemática das mudanças estruturais dos grânulos de amido associadas à gelatinização. 
Adaptado de: Hui (2006)2 

O grau de gelatinização do amido depende da temperatura, pressão, concentração de amido e tempo 

de tratamento. À temperatura ambiente, e dependendo da razão entre o amido e a água, apenas uma parte 

do amido gelatiniza, uma vez que o equilíbrio da reação de gelatinização é alcançado sem que se atinja os 

100% de gelatinização. O tempo necessário para se alcançar o equilíbrio varia sendo que, regra geral, é 

atingido pouco tempo depois de a temperatura e a pressão necessárias para se despoletar o processo 

sejam atingidas, tendo-se verificado que, regra geral, esse tempo nunca excede 1h. De uma forma geral, 

o aumento da temperatura ou da pressão contribuem para uma redução do tempo que se leva a atingir o 

equilíbrio da reação de gelatinização.21 

A gelatinização do amido é um passo crucial para tornar as sementes dos vegetais tenras e comestíveis, 

devendo a cozedura ocorrer acima da temperatura de gelatinização dos respetivos amidos. 

 

2.3.1.2. Hidrólise do material péctico 

As pectinas são polissacáridos associados à parede celular das células das plantas, apresentando 

predominantemente uma estrutura linear e um efeito gelificante. 

Alterações à estrutura e composição das pectinas podem surgir de reações enzimáticas ou não 

enzimáticas.  
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O processamento destes vegetais afeta criticamente a relação estrutura-função das pectinas e, 

consequentemente a textura dos vegetais, tornando-os mais tenros. O processamento térmico é 

responsável por alterações na solubilidade das pectinas, promovendo a despolimerização da mesma por 

beta-eliminação, como representado na figura 8.2 

 

 

2.3.1.3. Análise da textura 

A textura dos alimentos pode ser medida usando métodos sensoriais ou instrumentais. A avaliação 

sensorial é o único método de medição direta da textura. Os métodos instrumentais podem ser comparados 

com os sensoriais, apresentando-se como válidos se conseguirem prever os atributos sensoriais 

relacionados com a textura.  

Sensorialmente, podem ser desenhados variados tipos de testes, com recurso a painéis treinados, 

semitreinados ou não-treinados. A escolha da natureza do teste e do painel utilizado depende sempre do 

objetivo que se pretende alcançar (vide tabela 3). 

Existem três tipos fundamentais de painéis sensoriais com três funções diferentes. Painéis de 

preferência/aceitação, que avaliam a opinião dos consumidores, painéis discriminativos, que determinam 

se existem diferenças detetáveis entre amostras, e painéis descritivos, que indicam os tipos ou magnitudes 

das diferenças detetadas entre amostras.30 

A maioria dos métodos instrumentais é baseada em testes mecânicos que envolvem a medição da 

resistência do alimento às forças aplicadas. De um modo geral, todos os dispositivos utilizados para a 

execução dos testes são compostos por quatro elementos: a célula, que contacta directamente com a 

amostra, o mecanismo de condução, que transmite movimento à célula, o elemento que deteta a resistência 

do alimento à força aplicada e um mecanismo de leitura.30 

Existem diversos tipos de instrumentos de medição de textura, podendo ser classificados segundo a 

forma como aplicam a força ao alimento em penetrómetros, compressómetros, instrumentos de corte (de 

entre os quais o texturómetro) e masticómetros.30 

 

 

Figura 8-Representação esquemática da via de beta-eliminação das pectinas por efeito da temperatura. Adaptado: 
Hui ( 2006)2. 
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Tabela 3-Tipos de painéis sensoriais e respetivas funções. Adaptado de: Kramer e Szczesniak (2012)30 

Painel  Função Tamanho recomendado 

Preferência/ 

Aceitação 

Hedónicos 
Avaliar amostras individuais por 

grau de aceitabilidade 

80-120 provadores não-treinados 

30 para uma avaliação mais 

grosseira 

FACT (Food 

Action) 

Avaliar amostras individualmente 

numa escala de 9 pontos pré-

estabelecidos 

Comparação 

a pares 

Selecionar a amostra preferida 

entre duas amostras 

Ranking 
Comparar diversas amostras pelo 

grau de aceitabilidade 

Discriminativo 

Threshold 

Determina a sensibilidade 

humana a características 

específicas 

Provadores não treinados, no 

número que for necessário 

Diferenças Deteta diferenças entre amostras 
5-10 provadores treinados ou 8-

25 provadores semitreinados 
Grau de 

diferença 

Avalia o grau de diferença entre 

as amostras e o padrão 

Comparação 

a pares 

Deteta diferenças entre duas 

amostras 

5-10 provadores treinados, 8-25 

provadores semitreinados ou +80 

provadores não-treinados 

Triangular 

Deteta diferenças entre duas 

amostras, colocando a testes 3 

amostras, de entre as quais duas 

são iguais e apenas uma é 

diferente 

Duo-trio 

Deteta diferenças entre duas 

amostras por correspondência de 

uma delas ao padrão 

Descritivo 

Ranking 

Compara diversas amostras por 

intensidade de características 

específicas 

5-10 provadores treinados, 8-25 

provadores semitreinados ou +80 

provadores não-treinados 

Rating 

Avalia amostras individuias por 

intensidade de características 

específicas 

5-10 provadores treinados 

Perfil Descrição verbal do produto 
4-6 provadores altamente 

treinados 

 



17 
 

No caso dos vegetais vários foram sendo os instrumentos utilizados ao longo do tempo, sendo que o 

objetivo, grande parte das vezes, é a obtenção de medidas de firmeza. Vários estudos indicam que em 

vegetais as medidas sensoriais ainda não são bem previstas pelas técnicas instrumentais. Contudo, a 

melhor forma de textura de vegetais é com recurso a um texturómetro, um instrumento especialmente 

desenhado para determinar ou amolecimento ou endurecimento dos vegetais, por medição da força 

máxima aplicada sobre os mesmos.8 

 

2.3.1. Percentagem de partidos e peles 

A baixa incidência de vegetal partido é uma importante característica da qualidade. Contudo, durante o 

processamento dos vegetais verifica-se muitas vezes o aparecimento de vegetal partido ou com a pele 

separada. 

Quimicamente, já foi possível correlacionar o conteúdo de pectinas solúveis na semente do vegetal cru 

com a percentagem de vegetal partido18. 

Para além disso, várias condições de processamento têm impacto sobre a fratura das sementes de 

vegetal. Maiores temperaturas de hidratação conduzem a reduções significativas na percentagem de 

partidos dos vegetais enlatados. Também a maiores tempos de cozedura correspondem também a maiores 

percentagens de partidos25. 

 

2.3.2. Compactação 

A compactação pode ser definida como um fenómeno de aglomeração de unidades de vegetal no fundo 

da lata que culmina, aquando da abertura das latas, na permanência do vegetal agarrado ao fundo da lata 

e na impossibilidade de remover o vegetal sem causar danos nas sementes. 

Quimicamente, a quantidade de ácido fítico e de amilose no vegetal cru parece correlacionar-se com a 

compactação. 

Com maior relevância aparece a correlação da viscosidade do líquido de imersão com a compactação, 

estando por sua vez a viscosidade correlacionada com os conteúdos de pectinas solúveis, ácido fítico e 

amilose no vegetal cru e com as perdas dos mesmos do vegetal para o líquido de imersão18. 

Como referido em capítulos anteriores (2.3.1.1. Gelatinização do amido e 2.3.1.2. Hidrólise do material 

péctico) quer o amido, quer as pectinas, são componentes com propriedades gelificantes.  

Após a gelatinização do amido, com lixiviação de amilose para o meio extragranular, e com o 

arrefecimento do meio, as moléculas de amilose cristalizam, reorganizando-se em estruturas de dupla 

hélice que, agregando-se, formam redes de gel a três dimensões (gelificação)2. 

Se a gelatinização do amido é despoletada perto da temperatura ambiente, como mencionado no 

capítulo 2.3.1.1. Gelatinização do amido, apenas perto dos 100ºC os grânulos expandem suficientemente 

para que ocorra a lixiviação das moléculas de amilose, como se pode observar na figura 9. A exposição 

prolongada a temperaturas elevadas, nomeadamente durante 30min, provoca a formação de um gel2. 
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Figura 9-Impacto da temperatura na estrutura dos grânulos de amido: gelatinização e gelificação. Imagens obtidas 
por SEM. Fonte:Hui (2006)2 

 

2.3.2.1. Reologia 

A reologia tem muitas aplicações nos campos da aceitabilidade, processamento e manuseamento de 

alimentos. Os alimentos, contudo, são materiais complexos quer estruturalmente, quer reologicamente.  

Por definição, a reologia é a ciência que estuda o escoamento e a deformação dos materiais, focando-

-se nas relações entre a força, a deformação e o tempo22. 

Como mencionado no capítulo anterior, 2.3.2. Compactação, a viscosidade (µ), uma das propriedades 

reológicas mais importantes, aparece frequentemente relacionada com a qualidade das conservas. A 

viscosidade define-se, de uma forma simplificada, como a resistência que o material apresenta ao fluxo e 

que pode ser descrita pela expressão (1), em que τ represente a tensão de corte e γ a velocidade de corte.  

𝜇 =
𝜏

𝛾
   (1) 

Os fluidos podem ser divididos consoante a sua capacidade de escoamento em Newtonianos e não-

Newtonianos. Um fluido Newtoniano apresenta viscosidade constante para qualquer velocidade de corte 

aplicada. Os fluidos não-Newtonianos podem apresentar variações não lineares da tensão de corte com a 

velocidade de corte (pseudoplásticos e dilatantes) ou ainda uma tensão de corte não nula para iniciar a 

deformação (viscoelásticos), denominada de tensão de cedência (τ0). 

Quer os materiais pseudoplásticos, quer os dilatantes, aquando da deformação imposta, sofrem um 

rearranjo da sua estrutura interna. Contudo, os pseudoplásticos caracterizam-se pela perda de viscosidade 

com o aumento da velocidade de corte, até atingirem um patamar limite de viscosidade, e os dilatantes 

pelo aumento da viscosidade com o aumento da velocidade de corte. 

Os viscoelásticos apresentam um limite de elasticidade, ou seja, precisam de uma tensão de corte 

predefinida para conseguirem escoar, que confere ao fluido uma propriedade híbrida, ou seja, abaixo da 

tensão de cedência o material comporta-se como um sólido e, ultrapassando a tensão de cedência, 
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comporta-se como um líquido. De entre os materiais viscoelásticos, o mais comum é aquele que apresenta 

um comportamento linear, o plástico de Bingham, contudo existem materiais viscoelásticos com 

comportamentos não lineares.  

Em estudos efetuados com soluções de amido, submetidas a banhos térmicos de 90ºC durante 1h, 

verificou-se que, para além do aumento da viscosidade com o aumento da concentração, o seu 

comportamento reológico também varia com a concentração. Para soluções com concentração de amido 

inferior a 0,4% os fluidos são caracterizados como Newtonianos e, a partir de tal concentração, os fluidos 

passam a comportar-se como pseudoplásticos.23 

Também as pectinas, outro dos principais polissacáridos constituintes do vegetal, quando em solução 

originam fluidos com comportamento pseudoplástico.26 

As curvas de fluxo características dos comportamentos descritos podem ser observadas na figura 10. 

 

 

Figura 10 - Curvas de fluxo de fluidos Newtonianos e não Newtonianos. Fonte: Mezger (2006)26 

Para poder descrever matematicamente os comportamentos reológicos vários modelos foram 

desenvolvidos, estando resumidos na tabela 4. 

 

Tabela 4-Modelos matemáticos descritivos de comportamentos reológicos. Fonte: Mezger (2006)26 

Modelo Equação Tipo de fluido 

Herschel-Burkley 𝜏 = 𝜏0 + 𝐾× 𝛾
𝑛   (2)  Viscoelásticos 

Lei da Potência 𝜏 = 𝐾×𝛾𝑛   (3) 
Pseudoplásticos, n<1 

Dilatantes, n>1 

Bingham 𝜏 = 𝜏0 + 𝐾×𝛾   (4) Plástico de Bingham 
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3. Materiais e métodos 

3.1. Materiais 

Todos os materiais utilizados para a execução do presente trabalho encontram-se detalhados neste 

capítulo.  

Neste trabalho foram utilizados materiais que influem diretamente na preparação das conservas de 

vegetal, como é o caso da matéria-prima – vegetal seco e ingredientes constituintes do líquido de imersão 

– e do equipamento experimental para processamento do vegetal – banho termostático, cravadora e 

autoclave. Foi ainda utilizado material experimental para a realização das análises. Os materiais de uso 

corrente de laboratório não se encontram listados. 

 

3.1.1. Matéria-prima 

3.1.1.1. Vegetal seco 

Vegetais secos, nomeadamente grão-de-bico, feijão branco e feijão preto, provenientes das duas 

principais origens geográficas rececionadas na S+C (vide tabela 5). No caso do feijão branco apenas se 

estudou uma origem por ser a única disponível no momento de realização do trabalho. 

Os vegetais secos encontravam-se acondicionados em sacas de 50kg e reservados em local fresco e 

seco. 

Tabela 5-Origem de cultivo dos vegetais utilizados no estudo 

Vegetal Origem 

Grão-de-bico 
EUA 

Portugal 

Feijão branco Argentina 

Feijão preto 
Argentina 

Etiópia 

 

Todos os vegetas usados foram aprovados pelo Laboratório de Controlo e Qualidade da S+C, 

cumprindo os requisitos sanitários, de calibre e as especificações legais impostas. 

 

3.1.1.2. Outros ingredientes 

Os restantes ingredientes foram utilizados durante a preparação do líquido de imersão – NaCl e 

especiarias – sendo fornecidos pelo Laborarório de Investigação e Desenvolvimento da S+C. 
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3.1.2. Equipamento experimental 

3.1.2.1. Equipamento para processamento do vegetal 

Para poder mimetizar laboratorialmente a linha de produção instalada na unidade fabril de Almeirim foi 

utilizado o equipamento descrito na tabela 6. 

 

Tabela 6-Equipamento para processamento do vegetal e respetivas marcas, modelos e características 

Material Aplicação Marca Modelo Características 

Banho 

termostático 

Hidratação a 

quente 
Memmert AL7116 

Set-point de 

temperatura: 10-

95ºC 

Autoclave Esterilização A.J.Costa Steri 21/165L - 

Cravadeira Cravação Franco Boni B-3 
Cravação de latas 

de 15oz 

 

3.1.2.2. Equipamento analítico 

Todo o equipamento utilizado pode ser consultado na tabela 7, bem como as respetivas marcas, 

modelos e características mais relevantes. 

 

Tabela 7-Equipamento para realização de análises e respetivas marcas, modelos e características 

Material Aplicação Marca Modelo Características 

Refratómetro 

Determinação da 

concentração de 

sólidos solúveis 

B+S RFM340-

T 

Precisão ±0,005°Brix 

Exatidão 
±0,010°Brix 

Reómetro 

Determinação da 

curva de fluxo e de 

viscosidade 

Anton Paar Rheolab

QC 
- - 

Texturómetro 

Determinação da 

força máxima de 

compressão e corte 

Stable Micro 

System 
TA-HDi - - 

Balança 
Determinação de 

pesos 

Mettler 

Toledo 
PBB001-

S 

Desvio 0,1g 

Erro 
1g 

 

De entre o material utilizado para a realização de análises microbiológicas, destacam-se os meios de 

cultura – PCA, YGC, MRS e TSC – cuja composição pode ser encontrada nos anexos 3 a 6. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Métodos experimentais 

Os métodos experimentais descritos, quer laboratorial quer industrialmente, tiveram por objetivo a recolha 

ou produção de amostras – águas de processo e conservas – para posterior análise. 

Uma conserva, o produto final do processo em estudo, pode ser definida como o conjunto entre o vegetal 

processado, o respetivo líquido de imersão e a lata que os contém. 

Nos estudos à escala laboratorial, doravante denominados de estudos da vertente 1, foi necessário 

proceder-se à produção de conservas de acordo com o diagrama de operações simplificado da figura 11. 

 

 

Figura 11-Diagrama de operações da vertente 1 

 

Os estudos da vertente 1, desdobraram-se em dois ramos, o da caracterização e o da implementação 

de condições de operação alternativas, originando 19 batches (vide tabela 8). 

No ramo da caracterização, vertente 1A, seguiram-se as condições de operação praticadas atualmente 

na unidade fabril de Almeirim, com o intuito de poder caracterizar o vegetal e também o processo em si. 

Neste ramo, existem duas variáveis a ser manipuladas, a origem de cultivo do vegetal e, por cada origem 

em estudo, a formulação da conserva, no que diz respeito à presença/ausência de sal no líquido de 

imersão. 

No ramo da implementação de condições de operação alternativas, vertentes 1B e 1C, foi estudado o 

impacto das mesmas sobre o produto e sobre o desempenho do processo. Na vertente 1B estudou-se uma 

nova temperatura de hidratação, 40ºC, e na vertente 1C estudou-se a fusão das etapas de hidratação e 

branqueamento com aplicação de duas temperaturas, 80ºC e 90ºC. 

Em todas as vertentes (1A, 1B e 1C) foram ainda manipuladas outras duas variáveis, a orientação das 

latas durante a esterilização e durante o armazenamento. No entanto, a introdução destas variáveis não 

dá origem a batches distintos uma vez que as latas processadas nas mesmas condições de temperatura 

de hidratação, mas esterilizadas com orientações diferentes foram colocadas na autoclave ao mesmo 

tempo. 
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Tabela 8-Número de ”batches” correspondentes à vertente 1 

 

As técnicas de processamento das vertentes 1A, 1B e 1C estão descritas em detalhe nos subcapítulos 

3.2.1.2. Vertente 1.  

Nos estudos à escala industrial de hidratação de feijão frade com água parada, doravante mencionados 

como estudos da vertente 2, todas as amostras, conservas e águas de processo foram recolhidas em linha. 

 

3.2.1.1. Planeamento do número de conservas a produzir 

Para poder calcular o número de conservas a produzir para a vertente 1 é preciso ter em conta que por 

cada batch são realizados 3 ensaios distintos e que o número de conservas a produzir é variável entre 

ensaios e variedade de vegetal, dependendo das análises que se pretendem realizar.  

No laboratório da S+C foram realizadas análises à concentração de sólidos solúveis, partidos e peles, 

rendimento e viscosidade (com amostras provenientes da mesma conserva), compactação (com 20 

conservas) e análises sensoriais (com 1 conserva). Adicionalmente, foram realizadas análises no iBET 

(Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica) para averiguar teores de amido total, fibras solúveis e 

firmeza, tendo sido enviadas 3 conservas para o efeito. 

É preciso ter em consideração que apenas os parâmetros com maior flutuação de resultados serão 

analisados com amostras provenientes dos 3 ensaios – concentração de sólidos solúveis, percentagem de 

partidos e peles, rendimento, viscosidade do líquido de imersão e compactação – variando, por isso, o 

número de conservas a produzir por cada ensaio.  

Relembrar que para o grão-de-bico, vegetal onde não se verifica o fenómeno da compactação, a mesma 

não é estudada. 

 Foi ainda necessário produzir conservas para dois momentos de análise, 2 meses e 1 ano após 

produção, tendo em conta que o tipo de análises a realizar difere entre as duas datas.  

Vertente Nº variáveis 

Nº batches 

Grão-de-

bico 

Feijão 

branco 

Feijão 

preto 

1A 
Origens 

2  

(apenas 1 para o feijão 

branco) 
4 2 4 

Formulações 2 

1B Temperaturas de hidratação 1 1 1 1 

1C 
Temperaturas de 

hidratação/branqueamento 
2 2 2 2 

 TOTAL   7 5 7 
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A totalidade de conservas a produzir resulta então da multiplicação do número de conservas 

necessárias para análise pelo número de batches (vide tabela 8), estando os resultados apresentados na 

tabela 9. 

 

Tabela 9-Número de conservas a produzir para a vertente 1 

 

 

3.2.1.2.  Vertente 1 

As técnicas laboratoriais praticadas para transformação das matérias-primas em conservas encontram-

se descritas nos subcapítulos seguintes. 

 

 Preparação do líquido de imersão 

O líquido de imersão, utilizado para preenchimento das conservas, foi preparado manualmente 

seguindo as especificações em vigor na unidade industrial de Almeirim.  

Para o líquido formulado sem sal, à exceção da remoção do mesmo, a concentração dos restantes 

ingredientes mantém-se. 

A água utilizada foi aquecida, os ingredientes adicionados e agitou-se até se atingir a dissolução total. 

Vegetal Ensaio 

Nº conservas para 

análise no IBET 

(2meses+12meses) 

Nº conservas para análise na 

S+C  

(2meses+12meses) 

N
º 

c
o

n
s

e
rv

a
s

/ 

b
a
tc

h
 

N
º 

c
o

n
s

e
rv

a
s

 

Amido total, fibras 

solúveis e firmeza 

[ss], pp, 

η e µ 
Compactação 

Análise 

sensorial 

Grão-

de-bico 

1 3+3 1+0 - 1+1 9  

2 - 1+0 - - 1  

3 - 1+0 - - 1  

SUB-TOTAL 11 77 

Feijão 

branco 

1 3+3 1+0 20+20 1+1 49  

2 - 1+0 20+20 - 41  

3 - 1+0 20+20 - 41  

SUB-TOTAL 131 655 

Feijão 

preto 

1 3+3 1+0 20+20 1+1 49  

2 - 1+0 20+20 - 41  

3 - 1+0 20+20 - 41  

SUB-TOTAL 131 917 

TOTAL   1649 
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Vertente 1A 

Para obtenção de conservas processadas seguindo as condições atualmente praticadas na unidade 

fabril de Almeirim, seguiu-se o procedimento descrito de seguida. 

Hidratação: juntou-se o vegetal seco com água, na proporção de 2L de água para 500g de vegetal, à 

temperatura ambiente. Deixou-se o vegetal a hidratar e, uma hora antes do tempo de hidratação estipulado, 

iniciaram-se as medições de peso de 30 em 30 minutos. O término da hidratação é definido pelo momento 

em que o vegetal escorrido duplica de peso em relação ao vegetal seco inicial. 

 Branqueamento: o vegetal hidratado e escorrido foi colocado em água, à temperatura e durante o 

tempo estipulados pelo Laboratório de Controlo e Qualidade. 

Enchimento e cravação das latas: latas de 15oz são cheias com 200g de grão/feijão branco, ou com 

170g de feijão preto, recorrendo-se a uma balança, e perfeitas com o líquido de imersão adequado. A 

cravação é feita unitariamente, com a cravadeira. 

Esterilização: as latas foram colocadas na autoclave. Metade com a abertura fácil direcionada para 

cima, orientação normal, e a outra metade colocada com a abertura fácil para baixo, orientação inversa. A 

esterilização das conservas foi realizada segundo as especificações em vigor na unidade industrial.  

Armazenamento: após arrefecimento total das latas, as mesmas são armazenadas em local fresco e 

seco. Metade das latas que esterilizaram no sentido normal foram armazenadas com a abertura fácil para 

cima, a outra metade com a abertura fácil para baixo. A mesma metodologia foi seguida para as latas que 

esterilizaram no sentido inverso. No fim, foram obtidas conservas com 4 combinações de orientações 

possíveis. 

 

 Vertente 1B 

O procedimento realizado para obtenção de conservas por hidratação a quente é em tudo idêntico ao 

descrito na vertente 1A, contudo a água de hidratação foi aquecida, num banho termostático, até aos 40ºC. 

Atingida a temperatura desejada, adicionou-se o vegetal, permanecendo o recipiente contendo o vegetal e 

a água no banho termostático para que a temperatura se mantivesse constante durante todo o tempo de 

hidratação.  

 

 Vertente 1C 

Em relação ao processo descrito na vertente 1A, as diferenças encontram-se na aglutinação das etapas 

de hidratação e branqueamento, que passam a ocorrer em simultâneo, sendo que as condições a que os 

vegetais são sujeitos nesta etapa são de 80ºC e 90ºC. Mais uma vez recorreu-se ao uso do banho 

termostático para que a temperatura da água onde o vegetal se encontra submerso se mantenha constante 

durante toda a etapa. 

 



27 
 

3.2.1.3. Vertente 2 

Para a realização desta vertente em estudo, o processamento do vegetal foi realizado na linha de 

produção instalada na unidade fabril de Almeirim.  

Os ensaios foram realizados consoante o plano de produção da fábrica. Por cada ensaio apenas foi 

fechada a água num dos vários tanques utilizados para hidratação, após o enchimento do mesmo.  

A produção foi acompanhada em dois tanques, o selecionado para proceder em regime de água parada 

e outro com regime de água corrente, selecionado aleatoriamente. 

Amostragem de conservas de vegetal: as amostras de vegetal foram recolhidas diretamente da linha, 

após a rotulagem das conservas. Procedeu-se à recolha de 6 conservas correspondentes à produção com 

hidratação em regime de recirculação de água e 18 conservas correspondentes à produção com hidratação 

em regime de água parada (6 referentes ao início da produção, 6 referentes ao meio e 6 ao fim). 

Amostragem da água de hidratação: paralelamente à recolha de amostras de vegetal da linha, foram 

recolhidas amostras de água dos tanques de hidratação em estudo. As recolhas foram efetuadas no topo 

e no fundo dos tanques, no início do processo, ou seja logo que os tanques se encontravam com a 

quantidade de água desejada, e de hora a hora, daí em diante. As recolhas foram realizadas em copos de 

amostra. Para as recolhas no topo, o tampo é aberto e o copo submerso diretamente na água. No fundo, 

a recolha foi feita através da tubagem de despejo dos tanques, por abertura da respetiva escotilha. Devido 

à grande exposição da tubagem, no local de recolha, a fontes de contaminação externas, teve-se o cuidado 

adicional de a desinfetar com álcool etílico antes de cada recolha. 

 

3.2.2. Métodos analíticos 

As técnicas de análise realizadas seguiram os procedimentos estipulados pelos laboratórios da S+C, 

ou pelo iBET. Todos os procedimentos seguidos encontram-se descritos nos subcapítulos seguintes. 

 

3.2.2.1.  Pesagens  

Todas as técnicas de análise para determinação de pesos encontram-se descritas na tabela 10. As 

técnicas de análise referentes ao peso inicial, também designado de peso total, e ao peso escorrido 

seguiram os protocolos estabelecidos pela S+C. As restantes técnicas seguiram um protocolo 

especificamente desenhado para o presente estudo. 
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Tabela 10-Técnicas de determinação de pesos 

Peso Procedimento 

Inicial (total)31 Pesar a embalagem com o produto. 

Final 

Verter o conteúdo de cada embalagem sem o auxílio de qualquer ação mecânica 

exterior para um peneiro circular previamente tarado. 

Inclinar o peneiro segundo um ângulo de 17º a 20º e deixar escorrer durante 2 

minutos. 

Pesar o peneiro com a parte sólida do produto. 

Escorrido31 
Despejar todo o conteúdo num peneiro circular e proceder da mesma forma que a 

descrita para o peso final. 

Sem partidos e 

peles 

Após a determinação do peso escorrido, fazer a separação das peles e dos partidos 

presentes no conteúdo escorrido e pesar o conteúdo de vegetal que restou. 

 

3.2.2.2. Determinação da fração mássica de sólidos solúveis  

A determinação da fração mássica de sólidos solúveis foi efetuada com recurso a um refratómetro, 

sendo a sua medida expressa em graus ou fração mássica de sólidos solúveis em %(m/m). 

Para se proceder à análise colocaram-se umas gotas de amostra líquida, ou uma porção de polpa de 

amostra sólida, na superfície do prisma do refratómetro e fechou-se o prisma. Quando a amostra se 

encontrava no estado sólido, procedeu-se ao esmagamento da mesma até se formar uma polpa uniforme. 

 

3.2.2.3. Determinação da viscosidade 

A viscosidade do líquido de imersão foi determinada recorrendo-se a um reómetro rotacional e a um 

sistema de medição cilíndrico de duplo intervalo, ligados ao software RheoCompassTM, todos da marca 

Anton Paar. 

O sistema de medição é cheio com o fluido em estudo até à marca pré-estabelecida, sendo iniciada a 

leitura para uma gama de velocidades de corte predefinidas. Para o feijão branco e para o feijão preto foi 

utilizada uma gama compreendida entre os 0s-1 e os 100s-1, enquanto que para o grão-de-bico a gama 

varia entre os 50-500s-1 (para o grão originário de Portugal) ou 100-500 s-1 (para o grão com origem na 

Argentina) 

As medições de torção efetuadas pelo reómetro são automaticamente convertidas em viscosidade pelo 

software.  

A tensão de corte e a viscosidade representaram-se graficamente em função da velocidade de corte 

com valores resultantes da média de 3 medições. 

Os valores de viscosidade são expressos como a média de 3 medições e correspondem a uma 

velocidade de 1s-1 para o feijão branco e feijão preto e 50s-1 ou 100 s-1 para o grão-de-bico, os valores mais 
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próximos de 0s-1 que conseguiram ser medidos. Os resultados são apresentados como a média de 3 

determinações. 

 

3.2.2.4. Determinação da fração mássica de fibras solúveis 

As análises às fibras solúveis foram efetuadas no iBET, de acordo com o método AOAC 991.43.  

O método baseia-se na remoção do amido e das proteínas da amostra por digestão enzimática, levada 

a cabo por α-amilase, protéase e amiloglicosidase. Prosseguindo-se com a remoção das fibras insolúveis 

por filtração. Por fim, as fibras solúveis são precipitadas com álcool etílico, filtradas, secas e pesadas. Os 

valores apresentam-se corrigidos para as proteínas, as cinzas e o branco32. 

 

3.2.2.5. Determinação da fração mássica de amido total 

O teor de amido total foi determinado seguindo o método espetrofotométrico BOE 207748, sendo as 

análises realizadas no iBET. 

O método baseia-se na determinação da quantidade de NADPH que resulta da sequência de reações 

apresentadas de seguida (5-7).  

 

𝐴𝑚𝑖𝑑𝑜 + 𝐻2𝑂
𝑎𝑚𝑖𝑙𝑜𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑠𝑒
→              𝐷 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒   (5) 

𝐷 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒% + 𝐴𝑇𝑃 
ℎ𝑒𝑥𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒
→          𝐺 − 6 − 𝑃 + 𝐴𝐷𝑃   (6) 

𝐺 − 6 − 𝑃 + 𝑁𝐴𝐷𝑃+
𝐺6𝑃−𝐷𝐻
→      𝐷 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 − 6 − 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 + 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 + 𝐻+   (7) 

 

A quantidade de NADPH formada na reação é estequiometricamente igual à quantidade de D-glucose 

formada aquando da hidrólise do amido. 

A quantidade de NADPH é determinada pela média das absorvências lidas a 334nm, 340nm e 365nm.33 

 

3.2.2.6. Determinação da firmeza 

Seguindo o método descrito em AACC International Method 56-36.01 (2012), Firmness of Cooked 

Pulses, a firmeza dos vegetais foi determinada em 7,5±0,5g de amostra, utilizando um texturómetro 

equipado com a célula Mini Kramer Shear Cell e uma velocidade de 1,5mm/s. 

A firmeza das amostras dos grãos, definida como a força máxima para comprimir e cortar toda a 

amostra, foi determinada no iBET, sendo os resultados expressos como firmeza específica (N/g) e 

resultando da média de seis determinações. 

 

3.2.2.7. Análise sensorial 

Para a análise sensorial recorreu-se a um painel composto por 5 provadores semitreinados. 
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Vegetais da mesma variedade e processados consoante a técnica descrita para a vertente 1A, 1B e 1C 

foram provados durante a mesma sessão de análise sensorial, com exceção dos vegetais preparados sem 

sal, que foram provados num momento diferente. 

Os provadores avaliaram o vegetal qualitativamente no que dizia respeito ao aspeto geral e à textura 

do mesmo e classificaram-no numa escala de 1-7 (correspondendo 1 a mau e 7 a excelente) segundo 

parâmetros como a textura, partidos, peles e aspeto geral. 

A ficha de prova pode ser consultada no anexo 9. 

Os resultados são apresentados como a média das classificações atribuídas. 

 

3.2.2.8. Análises microbiológicas 

Para todas as análises microbiológicas a desenvolver – contagem de mesófilos totais, bolores e 

leveduras, anaeróbios sulfito-redutores e lactobactérias – foram seguidos os procedimentos descritos nos 

anexos 3 a 6. 

 

3.2.3. Cálculos 

Muitos dos resultados apresentados na dissertação não resultam diretamente das determinações 

efetuadas em laboratório, tendo sofrido um tratamento matemático que poderá ser consultado nos 

subcapítulos seguintes. 

  

3.2.3.1. Rendimento  

O rendimento do processo é definido pelo ganho mássico entre o vegetal seco introduzido em linha e o 

vegetal obtido no final do processo, calculado recorrendo-se à expressão (8) e apresentado como a média 

de 3 determinações. 

 

𝜂 (%) =
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜

×100   (8) 

 

Sendo o pesoseco correspondente à quantidade de vegetal seco colocado por lata. 

 

3.2.3.2. Percentagem de compactação 

A percentagem de compactação do vegetal no fundo da lata, ou apenas compactação, foi quantificada 

recorrendo-se à expressão (9) e é apresentada como a média de 10 determinações. 

 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎çã𝑜 (%) = [1 − (
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎
)]×100   (9) 

 

Sendo o pesolata correspondente ao peso da lata vazia com o tampo e tomando o valor de 52,8g. 
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3.2.3.3. Percentagem de partidos e peles 

A percentagem de partidos e peles, daqui em diante denominada apenas por partidos e peles, foi 

estabelecida recorrendo-se à expressão (10). Os resultados são apresentados como a média de 3 

determinações. 

 

𝑝𝑝 (%) = (1 − 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
)×100   (10) 

 

3.2.3.4. Variação da fração mássica 

A variação da fração mássica do componente x – sólidos solúveis, amido total ou fibra solúvel – em 

estudo, em qualquer matriz y – água de hidratação, líquido de imersão ou vegetal processado – pode ser 

calculada recorrendo-se à expressão (11). Os resultados são apresentados como a média de 3 

determinações. 

 

∆%𝑥𝑦 (𝑚 𝑚 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙⁄ ) = %𝑥𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑦 −%𝑥𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,𝑦   (11) 

 

As frações mássicas iniciais e finais dos componentes são determinadas com base nas técnicas 

descritas nos subcapítulos 3.2.2.2. Determinação da fração mássica de sólidos solúveis, 3.2.2.4. 

Determinação da fração mássica de fibras solúveis e 3.2.2.5. Determinação da fração mássica de amido 

total. Excecionalmente, quando se pretende calcular a variação da percentagem mássica de amido no 

líquido de imersão, considera-se a concentração inicial de amido igual a zero. 

Quando se pretende converter a percentagem mássica em função do líquido de imersão para a 

percentagem mássica em função do vegetal processado (expressão 12), multiplica-se a primeira pela razão 

média entre a massa de líquido de imersão e a massa de vegetal processado.  

∆%𝑥𝑦 (𝑚 𝑚 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜⁄ ) = ∆%𝑥𝑦 (𝑚 𝑚 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙⁄ ) ∗ (
𝑚𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑚𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
 )
𝑚é𝑑𝑖𝑎

 (12) 

 

A massa de líquido resulta da subtração do peso total pelo peso escorrido, determinados com base nas 

técnicas descritas em 3.2.2.1. Pesagens e a massa de vegetal processado corresponde ao peso escorrido. 

 

3.2.3.5. Representação gráfica da evolução microbiana 

Para calcular a contaminação microbiana nas amostras analisadas, expressa em unidades formadoras 

de colónias (UFC) por unidade de volume (mL) de amostra recolhida, foi utilizada a expressão (13), 

baseada na contagem de colónias em placas de Petri inoculadas com 1mL de amostra diluída, em que 10d 

é o inverso da diluição utilizada. 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎𝑛𝑎 (
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
) =

∑ (𝑛º𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠 (
𝑈𝐹𝐶
𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎

) ∗ 10𝑑)𝑛
𝑖=1  

𝑛º 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
   (13) 
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Os gráficos representativos da evolução microbiológica apresentam uma escala semi –  logarítmica de 

base 10. Os pontos representados são, salvo algumas exceções, resultado da média de três 

determinações. 
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4. Resultados e discussão 

A apresentação e discussão de resultados será dividida em duas grandes partes, respeitando a divisão 

anteriormente estipulada do estudo em duas vertentes, a laboratorial, vertente 1, e a industrial, vertente 2. 

Para a vertente 1, serão apresentados em primeiro lugar os resultados da caracterização do produto e 

do desempenho do processo sob as condições atuais de operação, com foco em parâmetros químicos, 

físicos, sensoriais e de processo. Numa segunda parte, serão apresentados os resultados referentes à 

implementação de condições alternativas de operação, estando em foco os parâmetros mencionados 

anteriormente.  

Para a vertente 2, estudo à escala industrial da hidratação de feijão frade com água parada, proceder- 

-se-á à apresentação dos resultados microbiológicos, seguidos de uma breve análise de redução de 

consumo de água. 

 

4.1. Vertente 1. Impacto à escala laboratorial de condições de 

operação alternativas 

O presente estudo visa estudar o impacto de condições de operação alternativas na qualidade do 

produto e no desempenho do processo, com o objetivo de entender de que forma se podem alcançar 

melhorias. 

Os parâmetros sob análise dividem-se em quatro grupos: parâmetros de processo, físicos, químicos e 

sensoriais, tal como apresentado na tabela 11.  

 

Tabela 11-Classificação dos parâmetros em estudo 

Parâmetros de processo 
Tempo de hidratação 

Rendimento 

Parâmetros físicos 

Partidos e peles, firmeza, compactação e viscosidade 

Firmeza 

Compactação 

Viscosidade 

Parâmetros químicos 

Concentração de sólidos solúveis 

Concentração de amido total 

Concentração de fibras solúveis 

Parâmetros sensoriais 

Textura 

Partidos 

Peles 

Aspeto geral 
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Os parâmetros de processo – tempo de hidratação e rendimento – relacionam-se com as variáveis que 

descrevem o desempenho do mesmo e são cruciais do ponto de vista da implementação fabril do processo.  

Os parâmetros físicos, como é o caso dos partidos e peles, da firmeza e da compactação, são medidas 

da qualidade do vegetal. Os parâmetros sensoriais, complementares dos parâmetros físicos mencionados, 

traduzem a perceção que o consumidor tem do produto. 

Postula-se, segundo estudos desenvolvidos por Lu e Chang (1996)18, que a compactação é influenciada 

pela composição do líquido de imersão e, analogamente, pela viscosidade do mesmo. Isto é, quanto maior 

a concentração de sólidos solúveis no líquido de imersão, maior a viscosidade do mesmo e, quanto maior 

a viscosidade, maior a compactação do vegetal uma vez que o líquido, constituído por compostos com 

propriedades gelificantes, promove a unificação das sementes de vegetal numa massa compacta. 

Assim, o estudo da compactação é sempre acompanhado pelo estudo de parâmetros químicos do 

vegetal e do líquido de imersão, bem como da viscosidade do líquido. 

Os resultados referentes aos partidos e peles, por nunca terem sofrido alterações, qualquer que fosse 

a condição operatória aplicada, não são mencionados durante a discussão, estando apresentados no 

anexo 9. 

De atentar que não são realizadas quaisquer comparações de resultados entre vegetais de diferentes 

variedades. 

 

4.1.1.  Caracterização sob as condições atuais de processo 

Quando se pretende atingir uma melhoria, quer seja por otimização do processo ou por aumento da 

qualidade do produto, é estritamente necessário conhecer-se a matéria-prima, o processo e o produto, ou 

seja, caracterizá-los. 

Apesar da variabilidade, descrita por González (2006)1 e quantificada por Khanal, et al. (2014)31, 

associada aos vegetais provenientes de diferentes origens de cultivo, a influência das origens geográficas 

selecionadas nos parâmetros estudados nem sempre é notada (vide tabelas 12, 13 e 14). 

 

Tabela 12-Caracterização dos parâmetros físicos e sensoriais de todos os vegetais provenientes de todas as origens 

em estudo 

Vegetal Origem 

Parâmetros físicos Parâmetros sensoriais 

Firmeza 

(N/g)a
 

compactaçãod 

(x100) (%) 

µlc
a 

(cP) 

Texturab,c 
Classificação 

geralb,c 
 

Grão-de-

bico 

EUA 7,3±0,3 - 5,93±0,68 5,4±0,5 5,4±0,8  

Portugal 7,2±0,2 - 6,99±0,41 5,0±1,1 5,0±1,1  

Feijão 

branco 
Argentina 2,8±0,4 0,39±0,12 (1,27±0,35)x1000 4,4±1,4 4,8±1,0  

Feijão 

preto 

Argentina 7,7±0,7 0,12±0,02 (0,43±0,27)x1000 4,8±1,0 5,2±0,4  

Etiópia 8,3±0,8 0,18±0,04 (0,20±0,07)x1000 5,0±0,6 5,0±0,6  

aMédia±DP, n=3; bMédia±DP, n=5; cescala 1-7(1 corresponde a mau e 7 a excelente); dMédia±DP, n=10 
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Tabela 13-Influência da origem dos vegetais nos parâmetros de processo 

Vegetal Origem 
Parâmetros de processo 

thidratação
a (h:min) Ƞa(%) 

Grão-de-bico 
EUA 11:00±00:00 255±4 

Portugal 10:50±00:14 242±2 

Feijão branco Argentina 10:22±00:24 340±17 

Feijão preto 
Argentina 05:00±00:00 321±3 

Etiópia 04:00±00:00 321±3 

aMédia±DP, n=3 

 

As origens geográficas selecionadas para estudo não apresentam influência sobre a qualidade do 

produto – compactação, textura e partidos e peles – nem sobre o desempenho do processo – rendimento 

e tempo de hidratação – com exceção do rendimento para o grão-de-bico, onde a origem geográfica se 

afigura relevante, apresentando o grão-de-bico proveniente dos EUA 10% mais rentável do que o 

proveniente de Portugal. 

Prosseguindo com uma análise detalhada aos parâmetros químicos, é possível chegar a várias 

conclusões relacionadas com o processo. 

Relativamente ao amido verifica-se uma grande diferença entre o teor de amido no vegetal cru e no 

vegetal processado, o que indica a ocorrência de grandes perdas durante o processo. 

Contudo, apenas uma pequena parte de todo o amido perdido pelo vegetal (0,4-0,8%) fica retido no 

líquido de imersão, concluindo-se que as perdas ocorrem maioritariamente durante as etapas que 

antecedem a esterilização, ou seja, durante a hidratação e o branqueamento.  

Segundo Baks et.al (2007)21, o grau de gelatinização atinge o equilíbrio após, no máximo, 1h, sendo 

este tempo tanto menor quanto maior for a temperatura a que o amido está exposto. Ora, atingida a etapa 

de esterilização, o vegetal, dependendo da sua variedade, esteve a hidratar durante intervalos de tempo 

que variam entre as 4h e as 11h (à temperatura ambiente) e a branquear durante 5-12 min (75-85ºC), ou 

seja, estão reunidas as condições para que seja atingido o equilíbrio do grau de gelatinização antes da 

etapa de esterilização.  

Apesar da variação da concentração de amido no líquido de imersão ser muito baixa, os valores de 

variação de concentração de sólidos solúveis no líquido de imersão são, comparativamente, muito 

superiores, permanecendo a maioria dos componentes perdidos para o líquido de imersão por desvendar. 

De atentar que, no que diz respeito aos parâmetros relacionados com as fibras solúveis, apenas são 

apresentados resultados para o feijão branco, sendo que aproximadamente 20% das fibras presentes no 

vegetal cru são perdidas para o líquido de imersão e que as mesmas representam aproximadamente 50% 

da totalidade de sólidos solúveis no líquido de cobertura das conservas de feijão branco. 

.
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Tabela 14-Influência da origem dos vegetais nos parâmetros químicos 

aMédia±DP, n=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetal Origem 

  Parâmetros químicos  

%ssvp
a

 

(g/100g 

vegetal) 

Δ%ssli
a 

(g/100g 

vegetal) 

Δ%ssli
a 

(g/100g 

líquido) 

%amidovc 

(g/100g 

vegetal) 

%amidovp 

(g/100g 

vegetal) 

Δ%amidoli  

(g/100g 

vegetal) 

Δ%amidoli 

(g/100g 

líquido) 

%fsvc 

(g/100g 

vegetal) 

%fsvp 

(g/100g 

vegetal) 

Δ%fsli 

(g/100g 

vegetal) 

Δ%fsli 

(g/100g 

líquido) 

Grão-de-

bico 

EUA 8,20±0,41 3,87±0,17 4,41±0,19 38,0 12,4 <0,1 <0,1 - -  - 

Portugal 8,14±0,13 4,07±0,04 4,14±0,04 37,0 12,0 <0,1 <0,1 - -  - 

Feijão 

branco 
Argentina 8,50±0,77 2,17±0,20 5,24±0,49 35,4 9,50 0,2 0,6 5,8 2,5 1,1 2,7 

Feijão 

preto 

Argentina 8,33±0,26 2,62±0,20 3,40±0,22 35,2 10,9 0,2 0,3 - -  - 

Etiópia 8,62±0,08 2,19±0,20 3,94±0,26 35,7 10,9 <0,1 <0,1 - -  - 
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Para complementar a análise química e física ao líquido de imersão, e com o intuito de caracterizá-lo 

reologicamente, construíram-se curvas de fluxo e de viscosidade para os diferentes vegetais (vide gráficos 

das figuras 12 e 13), excluindo-se à partida, com exceção do grão-de-bico, a hipótese de se tratarem de 

fluidos Newtonianos uma vez que a viscosidade varia com a velocidade de corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os três vegetais em estudo, a viscosidade do líquido de imersão diminui com o aumento da 

velocidade de corte. Sendo que, para o feijão branco e para o feijão preto, as curvas apresentam a forma 

característica de fluidos com comportamento pseudoplástico. Em ambos os casos, foi impossível 

determinar a tensão de corte para a velocidade de corte nula, sendo impossível inferir com certeza sobre 

a existência ou não de tensão de cedência, característica dos fluidos viscoplásticos. No caso do grão-de-

bico, pouco se consegue inferir apenas com base nas curvas. 
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Figura 12-Curvas de viscosidade do líquido de imersão de conservas de a) grão-de-bico (a azul proveniente da 
Argentina e a cinzento proveniente de Portugal) b) feijão branco e c) feijão preto (a amarelo proveniente da Etiópia e 

a preto proveniente da Argentina) 

Figura 13-Curvas de fluxo do líquido de imersão de conservas de a) grão-de-bico (a azul proveniente da Argentina e 
a cinzento proveniente de Portugal) b) feijão branco e c) feijão preto (a amarelo proveniente da Etiópia e a preto 

proveniente da Argentina) 
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Para conseguir concluir sobre o comportamento reológico dos líquidos, prosseguiu-se com uma análise 

matemática dos dados obtidos pelo reómetro, utilizando-se os dois modelos matemáticos – modelo de 

Bingham e Lei da Potência – que à partida mais se assemelham com as curvas obtidas. 

 

Tabela 15-Parâmetros associados aos modelos de Bingham e Lei da Potência, e respetivos coeficientes de correlação, 
para todos os vegetais em estudo 

 

De acordo com os resultados, apresentados na tabela 15, os dados experimentais relacionados com o 

grão-de-bico apresentam um bom ajuste para os dois modelos. Contudo, após uma análise cuidada dos 

parâmetros de cada modelo verifica-se que o n toma o valor 1, ou aproxima-se muito deste, e que a tensão 

de cedência é muito próxima de zero. Ora, o único fluido com características semelhantes é o Newtoniano 

(com n=1 e τ0=0). Estamos então em condições de afirmar que o líquido de imersão do grão-de-bico 

apresenta um comportamento muito próximo de um fluido Newtoniano. 

Para o feijão branco e para o feijão preto, o melhor ajuste ocorreu com a utilização do modelo da Lei da 

Potência, corroborando a hipótese inicial de se tratarem de líquidos com um comportamento 

pseudoplástico. 

Os resultados vão ao encontro do esperado uma vez que soluções contendo polissacáridos são 

classificadas, regra geral, como tendo um comportamento pseudoplástico23,26. 

Apesar de na S+C, bem como noutras empresas do setor, estar difundida a ideia de que o amido é o 

principal causador do aumento da viscosidade, a sua baixa concentração no líquido de imersão (<0,1-

0,6%(m/m)) indicia que este poderá não ser responsável pelo comportamento pseudoplástico do líquido. 

Em estudos desenvolvidos em soluções de amido23, apenas a partir de concentrações de 0,4% de amido 

é que os líquidos assumem comportamentos pseudoplásticos, sendo que até essas concentrações as 

soluções apresentam um comportamento Newtoniano, ou seja, poder-se-á inferir que o comportamento 

pseudoplástico dos líquidos de imersão no presente estudo se deve a outro componente que não o amido.  

Vegetal Origem Modelo K (Pa) n τ0 (Pa) R2 

Grão-de-

bico 

EUA 
Bingham 5,00 x10-3 1 75,0 x10-3 0,9994 

Lei da potência 8,00 x10-3 0,95 - 0,9998 

Portugal 
Bingham 6,00 x10-3 1 237 x10-3 0,9997 

Lei da potência 13,0 x10-3 0,88 - 1,0000 

Feijão 

branco 
Argentina 

Bingham 209 x10-3 1 3995 x10-2 0,9390 

Lei da potência 207x10-2 0,52 - 0,9991 

Feijão preto 

Argentina 

Bingham 39,0 x10-3 1 678 x10-3 0,9727 

Lei da potência 40,3 x10-3 0,49 - 0,9956 

Etiópia 

Bingham 40,0 x10-3 1 435 x10-3 0,9784 

Lei da potência 225 x10-3 0,62 - 0,9974 
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Todos os resultados obtidos durante a caracterização servirão daqui em diante como padrão, permitindo 

entender se as alterações propostas se afiguram como melhorias ou se, caso contrário, pioram a qualidade 

do produto e o desempenho do processo.  

 

4.1.1.1. Efeito do sal 

Com o intuito de entender o efeito do sal na conserva e tendo por base estudos realizados anteriormente 

na S+C, que indicaram que a ausência de sal no líquido de imersão conduz a alterações do produto final, 

tal como maior gelatinização do líquido de imersão, estudou-se o impacto desta mudança na formulação 

das conservas. 

No que diz respeito ao impacto da formulação na qualidade da conserva – firmeza, compactação e 

partidos e peles – várias são as considerações a fazer.  

As medidas de firmeza efetuadas, apresentadas nos gráficos da figura 14, para além de não 

apresentarem uma tendência uniforme (diminuição ou aumento de firmeza), apresentam valores médios 

que não se distinguem estatisticamente, impossibilitando a inferência do efeito do sal sobre a textura dos 

vegetais. O grão-de-bico afigura-se como exceção, dada a observada redução da firmeza na ausência de 

sal. O mesmo se observou para o feijão preto da Argentina, sendo que neste caso houve um aumento 

pouco pronunciado da firmeza na ausência de sal. 

 

 

Figura 14-Firmeza específica média (N/g) de a) grão-de-bico, b) feijão branco e c) feijão preto, processados com e 
sem NaCl, segundo as condições operatórias praticadas na unidade industrial de Almeirim.  

Legenda:   com NaCl;   sem NaCl  

 

Sensorialmente, os resultados vão ao encontro dos obtidos pelo texturómetro. Em média, os provadores 

não detetaram diferenças a nível da textura entre o vegetal processado com e sem sal (vide gráficos da 

figura 15). Porém, a dispersão das pontuações atribuídas (vide figura 16) indica que os provadores têm 

opiniões muito dispares sobre a textura, o que torna os resultados meramente indicativos e sem relevância 

estatística. 
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Figura 15-Classificação do vegetal processado em função das peles, dos partidos, da textura e do aspeto geral em: a) grão-de-
bico EUA, b) grão-de-bico Portugal, c) feijão branco Argentina, d) feijão preto Argentina, e) feijão preto Etiópia. Legenda:           

com NaCl;         sem NaCl 
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Figura 16-Classificação sensorial da textura do vegetal processado. Legenda:   média;    máximo;    mínimo 

 

Quanto aos restantes fatores avaliados pelos provadores, também não foram encontradas diferenças 

significativas quando o vegetal é processado na ausência de sal. Resultando na manutenção da satisfação 

do consumidor perante a remoção de sal das conservas, sendo que a classificação geral média fixou-se 

no patamar “Bom” qualquer que fosse a formulação apresentada. 

Relativamente à compactação, na ausência de sal, verifica-se um aumento transversal aos diferentes 

vegetais em estudo (vide gráficos da figura 17), com um aumento de 82% para o feijão branco e de 172% 

para o feijão preto proveniente da Etiópia. De salientar que, para o feijão preto da Argentina, apesar de se 

verificar a mesma tendência em torno da compactação média, os resultados não apresentam diferenças 

estatísticas.  
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Figura 17-Compactação media de a) feijão branco e b) feijão preto, processados com e sem NaCl. 
Legenda:   com NaCl;   sem NaCl 
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Quimicamente foi analisada a concentração de sólidos solúveis do líquido de imersão, bem como a 

concentração de amido e, no caso do feijão branco, de fibras solúveis.  

Verificou-se que, na ausência de sal, ocorre um aumento da variação da concentração de sólidos 

solúveis no líquido de imersão para o grão-de-bico e para o feijão branco, ou seja, ocorre um aumento da 

migração de sólidos solúveis do vegetal para o líquido de imersão. Excecionalmente, para o feijão preto as 

diferenças encontradas não são significativas, embora se verifique a mesma tendência. Todos os 

resultados podem ser observados nos gráficos da figura 18.  

 

 

 

 

O aumento da concentração de sólidos solúveis no líquido de imersão na ausência de sal poderá ser 

justificado com base no equilíbrio da concentração de sólidos solúveis entre as duas matrizes presentes 

nas conservas, o vegetal e o líquido de imersão.  

Uma vez que, até na presença de sal no líquido de imersão, se verifica que os sólidos solúveis migram 

do vegetal para o líquido e que a água se desloca para o interior do vegetal, poder-se-á assumir que 

osmolaridade no interior do vegetal é menor do que no exterior.  

Assim, na ausência de sal, o aumento da concentração de sólidos solúveis no líquido de imersão poderá 

dever-se a uma maior diferença de concentração de solutos e a um possível aumento da permeabilidade 

da matriz à difusão. 

Quanto ao amido, os estudos efetuados com os diversos vegetais não permitem encontrar uma 

tendência entre a variação da sua concentração no líquido de imersão e a presença/ausência de sal (vide 

resultados no anexo 9). 

No caso do feijão branco, para o qual foram estudadas as fibras solúveis, verifica-se uma diminuição da 

concentração de fibras no líquido de imersão, na ausência de sal (vide resultados no anexo 9). 

Figura 18-Variação média da concentração de sólidos solúveis no líquido de imersão, com e sem NaCl, para a) 

grão-de-bico, b) feijão branco e c) feijão preto. Legenda:     com NaCl;    sem NaCl 
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Verifica-se que nem o amido, nem as fibras solúveis são os componentes responsáveis pelo aumento 

da concentração de sólidos solúveis no líquido de imersão e, consequentemente, pelo aumento da 

compactação. 

Aquando da abertura das latas verificou-se que, para além das conservas processadas na ausência de 

sal apresentarem maior compactação, também o líquido de imersão tinha um aspeto mais viscoso, como 

se acabou por comprovar com os resultados da medição da viscosidade dos líquidos de imersão para os 

diferentes vegetais (vide gráficos da figura 19), com exceção do resultado para o feijão preto proveniente 

da Etiópia. 

O aumento da viscosidade do líquido de imersão pode ser justificado com o aumento da quantidade de 

compostos libertados do vegetal para o líquido que tenham propriedades gelificantes/espessantes (por 

exemplo, pectinas). 

Assim, verifica-se a correlação postulada entre a concentração de sólidos solúveis, a viscosidade e a 

compactação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisado o efeito do sal na qualidade da conserva, prossegue-se para a análise do efeito do sal no 

desempenho do processo. 

Verificou-se que o sal tem impacto sobre o rendimento para todas as variedades de vegetal em estudo 

(vide tabela 16). O ganho do rendimento verificado na ausência de sal é calculado relativamente ao 

rendimento do vegetal processado na presença de sal. 

O rendimento, relativo ao peso ganho pelo vegetal, pode ser afetado por três etapas – hidratação, 

branqueamento e esterilização. Uma vez que a adição de sal ocorre após as etapas de hidratação e de 

branqueamento, a variação reportada relaciona-se com uma maior absorção de água durante a etapa de 

esterilização. 
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Figura 19- Viscosidade média (µ) (cP) do líquido de imersão, com e sem NaCl, para a) grão-de-bico, b) feijão 
branco e c) feijão preto. A viscosidade foi obtida para velocidades de corte de 150s-1 para o grão-de-bico EUA, 

50s-1 para o grão-de-bico Portugal e 1s-1 para os restantes vegetais, Legenda:    com NaCl;    sem NaCl 

Figura 19-Viscosidade média (µ) (cP) do líquido de imersão, com e sem NaCl, para a) grão-de-bico, b) feijão 
branco e c) feijão preto. A viscosidade foi obtida para velocidades de corte de 150s-1 para o grão-de-bico EUA, 

50s-1 para o grão-de-bico Portugal e 1s-1 para os restantes. Legenda:   com NaCl;   sem NaCl 
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Tabela 16-Ganho no rendimento de vegetal processado na ausência de sal para os diferentes vegetais em estudo 

Vegetal Origem Ganho rendimento (%) 

Grão-de-bico 
EUA 3 

Portugal 7 

Feijão branco Argentina 14 

Feijão preto 
Argentina 3 

Etiópia 9 

 

Mais uma vez, como mencionado anteriormente para a variação da concentração de sólidos solúveis 

no líquido de imersão, este aumento de absorção de água na ausência de sal poder-se-á relacionar com a 

existência de uma maior diferença de pressão osmótica entre o interior do vegetal e o líquido de imersão.  

O efeito osmótico parece sobrepor-se ao efeito relatado por Abu-Ghannam e McKenna (1997)12, que 

verificaram que para maiores velocidades de absorção a quantidade de água no interior do vegetal 

diminuía, por ocorrência de maior lixiviação de compostos solúveis capazes de se ligar à água por 

solvatação. 

De atentar que, este aumento de rendimento traduz-se, proporcionalmente, num aumento da produção 

de conservas uma vez que, durante a etapa de enchimento, será colocada uma menor quantidade de 

vegetal por lata.  

 

4.1.2. Estudo do impacto de condições de operação alternativas 

Caracterizado o produto e o processo, e conhecendo as fragilidades associadas a ambos, procurou-se 

estudar a influência da aplicação de condições de operação alternativas. 

As condições de operação alteradas – temperatura de hidratação e orientação das latas – encontram- 

-se relacionadas com diferentes etapas do processo.  

A temperatura de hidratação, com resultados apresentados no capítulo 4.1.2.1. Impacto da temperatura 

de hidratação, relaciona-se com a etapa de hidratação, mas também com a etapa de branqueamento uma 

vez que, testadas temperaturas de hidratação tão elevadas como as temperaturas de branqueamento 

atualmente praticadas, optou-se pela implementação de uma etapa única onde a hidratação e o 

branqueamento ocorrem em simultâneo.  

A orientação das latas, apresentada no capítulo 4.1.2.2. Impacto da orientação das latas, relaciona-se 

com as etapas de esterilização e armazenamento.  

Nesta etapa eliminou-se a variabilidade geográfica da matéria-prima, prosseguindo-se apenas com 

vegetal proveniente da origem geográfica rececionada em maior quantidade na unidade industrial da S+C, 

os EUA para o grão-de-bico, a Argentina para o feijão branco e a Etiópia para o feijão preto. 
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4.1.2.1.  Impacto da temperatura de hidratação 

Para o estudo do impacto da temperatura de hidratação foram testadas três temperaturas alternativas, 

40ºC, 80ºC e 90ºC, as duas últimas com aglutinação das etapas de hidratação e branqueamento. 

Na textura dos vegetais, para qualquer das variedades, os resultados demonstram não existir diferenças 

significativas entre a firmeza dos vegetais processados sob as diferentes condições (vide gráficos da figura 

20). Estes resultados contrariam os resultados reportados na literatura onde, geralmente, se descreve uma 

diminuição da firmeza com o aumento da temperatura de hidratação até aos 50ºC, temperatura a partir do 

qual se verifica uma supressão do amolecimento dos vegetais e um endurecimento dos mesmos.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorialmente, não se verificam diferenças significativas entre a perceção dos provadores quanto à 

textura (numa escala de 1 a 7, a máxima diferença média encontrada corresponde a 1). Mais ainda, 

analisando a dispersão das pontuações atribuídas (vide gráfico da figura 21) verifica-se que a perceção à 

textura é muito variável de provador para provador, o que torna os resultados meramente indicativos. 

Quanto aos restantes parâmetros avaliados em painel pelos provadores, também não se verificaram 

diferenças significativas (vide gráficos da figura 22), resultando numa classificação geral média que se 

enquadra no patamar “Bom” para todas as amostras de vegetal processadas a temperaturas diferentes. 

 

0

2

4

6

8

10

Tamb 40°C 80°C 90°C

Fi
rm

ez
a 

(N
/g

)

Thidratação

a)

0

2

4

6

8

10

Tamb 40°C 80°C 90°C

Fi
rm

ez
a 

(N
/g

)

Thidratação

b)

0

2

4

6

8

10

Tamb 40°C 80°C 90°C

Fi
rm

ez
a 

(N
/g

)

Thidratação

c)

Figura 20-Firmeza específica média (N/g) de a) grão-de-bico EUA, b) feijão branco Argentina e c) feijão preto 
Etiópia, processados sob diferentes temperaturas de hidratação 



46 
 

 

Figura 21-Classificação da textura do vegetal processado sob diferentes temperaturas de hidratação. Legenda:   
média;    máximo;    mínimo 
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Figura 22-Classificação sensorial média das peles, dos partidos, da textura e do aspeto geral do vegetal 
processado sob diferentes temperaturas de hidratação para a) grão-de-bico EUA, b) feijão branco Argentina e c) 

feijão preto Etiópia. Legenda:     Thid=Tamb;     Thid=40ºC;    Thid=80ºC;     Thid=90ºC 



47 
 

Relativamente à compactação, para ambas as variedades, a tendência é de diminuição com a elevação 

da temperatura de hidratação, sendo que, as diferenças em torno do padrão (Tamb) só se tornam 

estatisticamente relevantes para os 80ºC e para os 90ºC e estas, entre si, também não apresentam 

diferença estatística (exceto no caso do feijão branco onde para os 90ºC se observa uma inversão da 

tendência de aumento da compactação em relação aos 80ºC).  

Como se pode observar pelos gráficos da figura 23, conseguem-se então distinguir dois grupos, um 

compreendendo a temperatura ambiente e os 40ºC e outro compreendendo os 80ºC e os 90ºC, onde a 

compactação atinge um decréscimo máximo de 87% no caso do feijão branco (verificado para os 80ºC) e 

até 83% no caso do feijão preto (verificado a 90ºC). 

 

 

 

 

Analisando a composição do líquido de imersão, verifica-se que a variação da concentração de sólidos 

solúveis no líquido de imersão varia com a temperatura de hidratação (vide gráficos da figura 24), 

acompanhado o decréscimo da compactação.  

A variação da concentração de sólidos solúveis na água de hidratação toma valores próximos de zero 

quando a hidratação ocorre à temperatura ambiente ou a 40ºC (exceto para o grão-de-bico), mas 

hidratando os vegetais a 80ºC ou a 90ºC verificou-se uma perda de sólidos solúveis para a água de 

hidratação para qualquer variedade de vegetal em estudo. Os resultados vão ao encontro dos descritos 

por Kon (1979)24, que reporta um aumento de 300% na concentração de sólidos solúveis na água de 

hidratação para uma temperatura de hidratação de 90ºC, em comparação com hidratação à temperatura 

ambiente. 
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Figura 23-Compactação média do vegetal processado a diferentes temperaturas de hidratação para a) feijão 
branco da Argentina e b) feijão preto da Etiópia 
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Paralelamente, e como seria de esperar, o aumento da perda de sólidos solúveis durante a etapa de 

hidratação traduz-se numa menor perda durante a etapa de esterilização para o líquido de imersão.  

Mais uma vez, os resultados podem ser agrupados por temperaturas. Quer a variação da concentração 

de sólidos solúveis na água de hidratação, quer a variação no líquido de imersão, apresentam-se 

estatisticamente iguais entre a Tamb e os 40ºC ou entre os 80ºC e os 90ºC, seguindo a tendência já descrita 

para a compactação. Apenas o grão-de-bico se afigura como exceção, apresentando um aumento 

progressivo da variação da concentração de sólidos solúveis na água de hidratação com o aumento da 

temperatura de hidratação. 

 Analisando a viscosidade do líquido de imersão, os resultados obtidos só se alinham com o esperado 

para o feijão branco, com a diminuição da viscosidade do líquido de imersão a acompanhar o aumento da 

temperatura de hidratação. No caso do feijão branco (gráfico b) da figura 25), a viscosidade do líquido de 

imersão para o vegetal hidratado a 80ºC e 90ºC é significativamente inferior à viscosidade do líquido de 

imersão para o vegetal hidratado à temperatura ambiente e a 40ºC. Mais uma vez, tal como na análise da 

compactação, conseguem-se distinguir dois grupos. 

Para o feijão preto (vide gráfico c) da figura 25), não se encontraram diferenças significativas entre a 

viscosidade dos diferentes líquidos de imersão analisados.   

Para o grão-de-bico (vide gráfico a) da figura 24), verifica-se uma tendência de aumento da viscosidade 

com o aumento da temperatura de hidratação (apresentando-se os 80ºC como exceção). 

Em suma, verifica-se que para o feijão branco os três parâmetros – variação da concentração de sólidos 

solúveis, viscosidade e compactação – apresentam os mesmos padrões comportamentais, sendo que a 

diminuição de um se reflete na diminuição dos outros dois. No caso do feijão preto, a correlação não se 

verifica em toda a extensão, sendo que a diminuição da concentração de sólidos solúveis no líquido de 

imersão apenas se reflete na compactação. 

 

 

 

Figura 24-Variação média da concentração de sólidos solúveis na água de hidratação e no líquido de imersão 
para a) grão-de-bico EUA, b) feijão branco Argentina e c) feijão preto Etiópia, processados sob diferentes 

temperaturas de hidratação. Legenda:   água de hidratação;   líquido de imersão 
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Tal como nos estudos discutidos anteriormente, a concentração de amido no líquido de imersão não 

variou com a implementação das novas temperaturas de hidratação (vide anexo 9), revelando mais uma 

vez que o aumento da compactação não se relaciona com a perda de amido para o líquido de imersão. O 

mesmo se verifica para as fibras solúveis (vide anexo 9). 

Prosseguindo para a análise do desempenho do processo, a variação da temperatura de hidratação 

revela-se extremamente influenciadora do tempo de hidratação (vide tabela 17) e não apresenta influência 

sobre o rendimento do processo (vide gráficos da figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tamb 40°C 80°C 90°C

ƞ
 (

%
)

Thidratação

a)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tamb 40°C 80°C 90°C

ƞ
 (

%
)

Thidratação

b)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tamb 40°C 80°C 90°C

ƞ
 (

%
)

Thidratação

c)

Figura 26-Rendimento médio do processo de produção de conservas de a) grão-de-bico EUA, b) feijão branco 
Argentina e c) feijão preto Etiópia, processadas sob diferentes temperaturas de hidratação. 
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Tabela 17-Redução do tempo de hidratação para as diferentes variedades de vegetal processadas sob diferentes  
temperaturas de hidratação 

Vegetal 
Temperatura de hidratação 

(ºC) 

Redução do tempo de 

hidratação (%) 

Grão-de-bico 

40 36 

80 59 

90 77 

Feijão branco 

40 52 

80 72 

90 86 

Feijão preto 

40 50 

80 63 

90 75 

 

A redução do tempo de hidratação com o aumento da temperatura era esperada uma vez que em 

estudos anteriores14,24 foi reportada uma maior velocidade de absorção de água para a gama de 

temperaturas em estudo. 

A redução do tempo de hidratação afigura-se como uma grande melhoria do desempenho do processo 

uma vez que não só permite torná-lo mais flexível, como também permite reduzir os consumos de água 

associados ao mesmo.  

A flexibilidade da linha de produção permite, no extremo, evitar que grandes quantidades de vegetal 

sejam perdidas. Tendo em conta que, na unidade fabril da S+C, existe apenas uma linha de produção de 

vegetal enlatado e que a mesma produz em contínuo, a linha encontra-se, geralmente, ocupada por dois 

vegetais. A ocupação simultânea da linha por dois vegetais surge dos grandes tempos de hidratação 

praticados, obrigando a um vegetal esteja a hidratar enquanto outro segue nas restantes etapas do 

processo. Estes fatores conjugados com possíveis avarias da linha levam a que, por vezes, o vegetal que 

se encontra a hidratar possa entrar, por exemplo, em processo fermentativo ou germinativo e tenha de ser 

desperdiçado. Assim, se os tempos de hidratação forem encurtados, a possibilidade do segundo vegetal a 

colocar em linha ainda não se encontrar a hidratar dentro dos tanques quando ocorre uma avaria é muito 

maior, evitando o não desperdício do mesmo.  

A alteração da temperatura de hidratação afigura-se então como uma boa modificação ao processo 

implementado uma vez que, não deteriorando o produto em termos de firmeza, nem piorando a perceção 

que o consumidor tem do mesmo, consegue melhorar a qualidade do produto do ponto de vista da 

compactação, sendo as melhorias mais significativas para os 80ºC e os 90ºC, e consegue reduzir o tempo 

de hidratação, que é tanto menor quanto maior a temperatura aplicada. 

Contudo, a alteração da temperatura de hidratação implica um aumento direto do consumo energético 

e, para o caso da hidratação e do branqueamento em simultâneo, a aquisição de novo equipamento.  
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4.1.2.2. Impacto da orientação das latas 

A orientação das latas durante o processo de produção e o armazenamento foi, até hoje, estipulada 

com a abertura fácil voltada para cima (denominada orientação normal, caso contrário denominada de 

orientação inversa).  

Suspeitando da influência que a orientação das latas poderá ter na problemática da compactação 

desenvolveu-se o estudo do impacto da orientação que originou conservas produzidas com quatro 

combinações diferentes, a orientação padrão (normal/normal), a inversão durante a esterilização 

(inversa/normal), a inversão durante o armazenamento (normal/inversa) e a inversão durante as duas 

etapas (inversa/inversa), estando os resultados nos gráficos da figura 27. 

Verifica-se que todas as combinações de orientações alternativas promovem o melhoramento do 

parâmetro em estudo. 

A inversão das latas exclusivamente durante a esterilização resulta na anulação do fenómeno de 

compactação no fundo das conservas. Porém, por inversão das latas unicamente durante o 

armazenamento, os valores de compactação decrescem, mas não se anulam. Assim, torna-se evidente 

que a esterilização é a principal etapa influenciadora da compactação. 

 

 

 

 

 

A combinação de orientações atualmente praticada promove a compressão das sementes de vegetal 

no fundo da lata, obrigando o consumidor à remoção das unidades compactadas com recurso a, por 

exemplo, uma colher, o que promove uma diminuição da qualidade uma vez que após a ação de remoção 

forçada o vegetal encontra-se partido e esmagado.  

Contudo, ao inverter o sentido durante a esterilização, a compressão das sementes de vegetal transfere-

se para o topo (vide imagens b) e d) da figura 28), o que visualmente se afigura como uma pioria na 

aparência. Esta alteração permite, aquando da abertura das conservas, o contacto direto entre as unidades 
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Figura 27-Compactação média de a) feijão branco e b) feijão preto consoante a orientação praticada na 
esterilização e no armazenamento. Legenda:    Argentina;   Etiópia 
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de vegetal comprimido, o líquido que as agrega e o ar, ou seja, facilita a penetração de ar entre as unidades 

de vegetal e através do líquido de imersão, promovendo a libertação das mesmas. Isto é, perante a nova 

orientação o vegetal também se agrega, porém, o novo local de agregação (no topo ao invés de no fundo 

da lata) facilita a libertação do mesmo.  

De atentar que a penetração de ar entre as unidades de vegetal, na grande maioria dos casos, só 

ocorreu ao proceder-se à abertura de um pequeno buraco entre as unidades de vegetal, recorrendo-se 

para tal a uma vareta. Isto é, torna-se necessária a implementação de uma pequena ação externa para 

que o vegetal saia naturalmente da lata, anulando-se a necessidade de recorrer às medidas de remoção 

de vegetal mencionadas anteriormente e preservando-se a qualidade do vegetal. 

Para além de se terem efetuado ensaios para o estudo da compactação com hidratação à temperatura 

ambiente (cujos resultados foram apresentados e discutidos acima), foram também realizados ensaios com 

inversão das latas e recorrendo-se a temperaturas de hidratação de 40ºC, 80ºC e 90ºC, de forma a tentar 

entender se a combinação dos dois fatores poderia permitir alcançar melhores resultados.  

 

Os resultados obtidos foram em tudo semelhantes aos apresentados anteriormente, à exceção de que, 

por vezes, a remoção de vegetal das latas esterilizadas inversamente ocorreu de modo natural, isto é, sem 

qualquer ação externa. Apesar disso, o aspeto visual pouco apelativo manteve-se, o que, aliado ao facto 

de nem sempre se verificar uma remoção mais fácil de vegetal, não constitui uma vantagem significativa 

no aumento da temperatura de hidratação em simultâneo com a inversão das latas. 

Conclui-se que a alteração da orientação promove o melhoramento da compactação no fundo da lata, 

qualquer que seja a combinação de orientações implementada. Porém, de salientar que o aspeto visual 

das conservas que esterilizaram na posição inversa é pouco apelativo, podendo originar problemas de 

aceitação por parte dos consumidores. 

 

 

 b) c) d) 

Figura 28 - Aspeto geral das conservas produzidas segundo diferentes 

orientações: a) N/N, b) I/N, c) N/I e d) I/I 
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4.2. Vertente 2. Impacto da hidratação com água parada na 

produção de feijão frade à escala industrial 

 

A hidratação caracteriza-se por ser o passo limitante do processo industrial e, industrialmente, aquele 

que gera um maior consumo de água na produção de vegetal devido às condições operatórias de 

hidratação atualmente praticadas na unidade industrial de Almeirim.  

A hidratação é efetuada em múltiplos tanques dependendo da quantidade de conservas planeadas para 

a produção em causa, com água em regime de permanente renovação, com um caudal operatório de 

aproximadamente 3m3/h em cada tanque. 

Os estudos levados a cabo industrialmente nas produções de feijão frade (4h de hidratação) permitiram 

a recolha de amostras de água do tanque em que o novo regime foi aplicado, para posterior análise 

microbiológica. Em simultâneo foram recolhidas amostras de água de um tanque com água em renovação 

para se poder comparar os resultados com um padrão. 

Os resultados obtidos (vide gráficos da figura 29) vão ao encontro do esperado.  

Em primeiro lugar, verifica-se que, em regime de renovação de água, a carga microbiana é superior nas 

amostras correspondentes a água do fundo do que do topo, uma vez que é no fundo que a água está em 

contacto direto com o vegetal.  

Quanto à carga microbiana das amostras recolhidas em regime de água parada, verifica-se um aumento 

em relação às amostras recolhidas em regime de renovação de água. Contudo, o aumento da carga 

microbiana dá-se na mesma ordem de grandeza, não apresentando diferenças dispares. De salientar que 

os níveis de contaminação registados são suplantados pelo passo de esterilização, não apresentando 

qualquer risco de surgimento de problemas de esterilidade comercial do produto, porém é necessário 

verificar que a carga microbiana da água não promove a degradação da qualidade do vegetal durante a 

etapa de hidratação, o que comportaria problemas de qualidade final do produto. 

É necessário ter em consideração que os resultados apresentados para o tempo inicial e a primeira 

hora referentes às amostras padrão são resultado de uma única colheita, não apresentado significado 

estatístico.  

Apesar dos resultados microbiológicos serem promissores, o novo regime só poderá ser implementado 

se, tal como mencionado anteriormente, não se verificar um decaimento da qualidade do produto, ou seja, 

se não se verificarem quaisquer diferenças organoléticas do vegetal processado. 

Assim, recolhidas amostras de produto correspondente aos tanques onde a hidratação ocorreu com 

água parada, procedeu-se à prova do mesmo. Não foram detetadas quaisquer alterações de sabor, cheiro 

ou cor do vegetal enlatado. Isto é, o aumento da carga microbiana não induz a alterações organoléticas. 

Garantida a não deterioração da qualidade do produto, conclui-se que o novo regime poderá ser 

aplicado industrialmente. 

A implementação do novo regime, tendo em conta os consumos de água registados por tanque (3m3/h) 

e considerando que, em média, por produção de feijão frade são utilizados seis tanques para a hidratação, 
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culmina na poupança de 72m3 de água por produção de feijão frade, melhorando significativamente o 

desempenho do processo. 

 

Figura 189-Evolução da carga microbiana de amostras de água de tanques com regime de água em renovação 
(padrão) e de água parada, ao longo do tempo. a) mesófilos totais, b) anaeróbios sulfito-redutores, c) lactobactérias, 
d) bolores e e) leveduras. Legenda:   fundo (padrão);    topo (padrão);   fundo;   topo. O ponto a vermelho é um valor 

desprezado. 
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5. Conclusões 

No seguimento do estudo realizado foi possível obter diversas conclusões. 

As origens geográficas selecionadas não apresentam influência sobre a qualidade do produto e sobre 

o desempenho do processo, com exceção do grão-de-bico cujo rendimento varia entre o proveniente dos 

EUA e de Portugal. 

Contudo, os resultados obtidos para as origens em estudo não poderão ser extrapolados para as 

restantes origens rececionadas na empresa, pelo que, para uma caracterização completa de todo o 

portefólio de vegetais rececionados dever-se-á prosseguir o estudo. 

Contrariamente à ideia amplamente difundida entre algumas empresas do setor e suportada por alguns 

artigos científicos, o amido não se revelou responsável pela problemática da compactação, estando apenas 

presente em quantidades vestigiais no líquido de imersão (0,1-0,6%). Se for do interesse da empresa 

despistar a influência dos componentes do vegetal na compactação dever-se-á proceder a uma 

caracterização completa dos polissacáridos presentes no líquido de imersão. 

O sal (NaCl) revelou-se fundamental na manutenção da qualidade das mesmas. Na sua ausência, 

verifica-se um aumento significativo da compactação para todos os vegetais em estudo. Ao nível do 

desempenho do processo, a ausência de sal promove o aumento do rendimento. Contudo, e uma vez que 

a melhoria do desempenho do processo não deverá ocorrer com impacto negativo sobre a qualidade do 

produto, alterações à formulação devem ser consideradas com muito cuidado, desaconselhando-se a 

remoção total do sal para este efeito. 

As alterações às condições de operação estudadas – temperatura de hidratação e orientação das latas 

– conseguiram promover quer o melhoramento da qualidade do produto, quer o melhoramento do 

desempenho do processo. 

A alteração da temperatura de hidratação para os 40ºC não se revela promissora, com todos os 

parâmetros associados à qualidade do vegetal a não registarem alterações significativas em relação ao 

vegetal processado nas condições padrão. Quanto ao desemprenho do processo, verifica-se uma redução 

do tempo de hidratação em torno dos 50%. 

Porém, o incremento da temperatura de hidratação para os 80ºC e para os 90ºC tem impacto sobre o 

produto e sobre o processo, sendo que entre as duas temperaturas, na maioria das vezes, não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas. 

No que diz respeito à qualidade do produto, a temperatura de hidratação não apresenta influência sobre 

a textura dos vegetais. Contudo, para os 80ºC a compactação decresce 87% para o feijão branco e 78% 

para o feijão preto, não se verificando melhorias significativas quando se opera a 90ºC. 

Quanto ao desempenho do processo, o aumento da temperatura de hidratação permite reduzir 

significativamente o tempo de hidratação, sem prejuízo do rendimento. A redução do tempo de hidratação 

é tanto maior quanto maior for a temperatura de hidratação aplicada, atingindo 59% para o grão-de-bico, 

72% para o feijão branco e 63% para o feijão preto, quando processados a 80ºC e 77%, 86% e 75%, 

respetivamente, quando processados a 90ºC. 
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No seguimento da avaliação efetuada, quer a implementação de 80ºC, quer a implementação de 90ºC 

como a temperatura a que ocorre a etapa de hidratação afiguram-se benéficas, acrescendo às melhorias 

supracitadas, o aumento da flexibilidade da linha, isto é, a diminuição do tempo de hidratação permite que 

a introdução de vegetal na linha seja menos antecipada, reduzindo o risco de desperdício do mesmo em 

caso de avaria da linha.  

A equacionar a implementação de uma nova temperatura de hidratação, deverão ser realizados estudos 

à escala industrial e terá de ser tido em conta o impacto económico que daí poderá advir, tornando-se 

imperativo um estudo sobre o mesmo. Se por um lado a diminuição do tempo de hidratação conduz à 

redução do consumo de água, por outro lado torna-se energeticamente mais exigente, acrescendo ainda 

o facto de se terem de proceder a alterações de equipamento na linha.  

Com o objetivo de combater aquele que se afigura como o maior problema associado, atualmente, à 

qualidade do produto, estudaram-se orientações alternativas das conservas durante as etapas de 

esterilização e de armazenamento, concluindo-se que a inversão das latas durante uma única etapa ou 

durante as duas em simultâneo melhora significativamente a problemática da compactação no fundo da 

lata. 

O estudo permite ainda concluir que a esterilização é a etapa responsável pela compactação no fundo 

da lata uma vez que invertendo as conservas durante esta etapa a compactação é eliminada. Contudo, a 

inversão das latas durante a esterilização provoca o deslocamento do vegetal para o topo da lata, criando 

um aspeto não desejável. 

A combinação da inversão das latas com temperaturas de hidratação de 80ºC ou 90ºC, como tentativa 

de minimização do mau aspeto visual, revela-se infrutífera. Contudo, regista-se um melhoramento na 

facilidade de remoção do vegetal do interior da lata. 

Se, por outro lado, se inverter as conservas unicamente durante o armazenamento, a compactação 

decresce 92% para o feijão branco e 25% e 50% para o feijão preto proveniente, respetivamente, da 

Argentina e da Etiópia. Assim, as conservas de todos os vegetais passam a apresentar um nível de 

compactação classificado como inexistente, uma vez que menos de 5% do vegetal total da lata fica 

compactado. 

Por fim, do estudo à escala industrial de hidratação de feijão frade com água parada conclui-se que 

quer microbiologicamente, quer sensorialmente, o novo regime é aplicável, uma vez que o aumento da 

carga microbiana não é pronunciado nem leva a alterações organoléticas do produto. 

A sua implementação permitirá a poupança de 72m3 de água durante a produção de feijão frade. 

O alargamento desta medida à produção de outras variedades de vegetal resultaria numa poupança 

global muito mais significativa. Porém, devido aos elevados tempos de hidratação associados aos restantes 

vegetais, tornar-se-ia necessária a abertura/fecho periódicos da água, traduzindo-se em alterações mais 

profundas ao nível dos protocolos de produção e controlo a aplicar pela unidade industrial e na formação 

dos operadores.  
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 – Determinação dos pesos 

Adaptado do Manual de Ensaios Físico-Químicos, documento D0340-05, 2013 

1. Objetivo 

O presente documento destina-se a fixar a técnica para a determinação dos pesos líquido, escorrido e total 

de géneros alimentícios. 

2. Aparelhos e utensílios 

2.1. Balança 

2.2. Peneiro circular 

  
3. Técnica de análise  

3.1. Peso total 

3.1.1. Pesar a embalagem com produto 

3.2. Peso escorrido 

3.2.1. Abrir o recipiente e despejar todo o conteúdo num peneiro circular, previamente tarado. 

3.2.2. Inclinar o peneiro segundo um ângulo de 17° a 20°, sem deslocar o produto, para 

facilitar o escorrimento. Deixar escorrer durante 2 minutos. 

3.2.3. Pesar o peneiro com a parte sólida do produto. 

 
4. Referências 

NP 3966:1991 Derivados de frutos e de produtos hortícolas. Determinação do peso escorrido. 
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7.2. Anexo 2 – Determinação do grau Brix ao refratómetro  

 

Adaptado do Manual de Ensaios Físico-Químicos, documento D0340-02, 2013 

1. Objetivo 

O presente documento destina-se a fixar a técnica para a determinação do grau Brix, lido ao refratómetro. 

2. Definições  

2.1. Grau Brix: é uma unidade usada para designar a concentração de sólidos solúveis. A presença 

de sais, proteínas, etc., também é incluída na concentração de sólidos solúveis, medida pelo 

grau Brix. 

2.2. Grau Brix lido ao refratómetro: é a medida expressa em graus ou concentração de sólidos 

solúveis em %, obtida diretamente da leitura ao refratómetro a 20°C (caso se faça a outra 

temperatura, esta deve ser referenciada). 

 
3. Aparelhos e utensílios 

3.1. Refratómetro 

 
4. Técnica de análise 

4.1. Colocar umas gotas de amostra líquida, ou uma porção de polpa de amostra sólida, na 

superfície do prisma do refratómetro e fechar o prisma. 

4.2. Ler o valor de grau brix devolvido pelo refratómetro 

4.3. Lavar a superfície do prisma com água destilada e limpar com papel absorvente.  

 
5. Referências 

NP EN 12143:1999 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. Determinação do teor de sólidos solúveis. 

Método refratométrico. 
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7.3. Anexo 3 – Contagem de microrganismos mesófilos totais 

(teores totais) 

Adaptado do Manual de Ensaios Microbiológicos, documento D0339-6, 2011. 

1. Objetivo 

O presente documento destina-se a descrever a técnica de análise para a contagem de microrganismos 

mesófilos totais a 30°C. 

2. Reagentes 

2.1. Meio PCA: plate count agar 

Componente Concentração (g/L) 

Peptona de caseína 5 

Extrato de levedura 2,5 

Glucose 1 

Agar 9-18 

3. Aparelhos e utensílios 

Material corrente de laboratório e ainda: 

3.1. Estufa regulável a 30°C ± 1°C 

3.2. Pipetas de 1mL 

3.3. Placas de Petri em material plástico com 90mm de diâmetro e 15mm de altura, esterilizadas e 

descartáveis 

3.4. Tubos de ensaio e frascos de capacidade adequada, esterilizados 

3.5. Bico de Bunsen 

 
1. Preparação de amostra 

Seguir a técnica de preparação de amostras, diluição inicial e diluições de amostras para ensaios 

microbiológicos, anexo 8. 

4. Técnica de análise 

Antes de iniciar a análise do produto, preparam-se os meios de cultura de modo a mantê-los fundidos à 

temperatura de 44°C ± 1°C, até à sua utilização. Proceder sempre assepticamente, à chama. 
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4.1. Sementeira 

4.1.1. Medir com pipeta 1mL da amostra para uma placa de Petri. 

4.1.2. Com nova ponta, transferir 1mL da diluição seguinte para outra placa de Petri. 

Proceder igualmente para as várias diluições. Misturar cuidadosamente o meio 

de cultura, até preencher o fundo da placa, de modo a obter uma repartição 

homogénea dos microrganismos. 

4.1.3. Deixar solidificar, colocando as placas sobre uma superfície fria horizontal. 

4.1.4. Colocar as placas de Petri semeadas numa estufa à temperatura de 30°C ± 

1°C durante 48h ± 3h, com o fundo da placa voltado para cima. 

5. Leitura 

Proceder à contagem das colónias após o período de incubação. Caso não seja possível fazê-lo de 

imediato, conservar as placas à temperatura de 0°C a 5°C pelo período máximo de 24h. 

Nota: considerar para contagem as placas que contenham entre 15 e 300 colónias. 

6. Resultados 

6.1. Quando o número máximo de colónias for de 3 algarismos, arredonda-se à dezena 

inferior se o último número for inferior a 5, caso contrário, arredonda-se à dezena 

superior. 

6.2. Para se obter o número de colónias por grama ou por mL da amostra, faz-se: 

𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠

𝑔
= 𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 × 10𝑛 

 Em que 10n é o inverso da diluição. 

7. Referências 

ISO 4833:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of 

microorganisms – Colony-count technique at 30°C 

ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance for 

microbiological examinations 

Merck Millipore, Technical Data Sheet, Plate Count Agar, 2016 
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7.4. Anexo 4– Contagem de bolores e leveduras 

Adaptado do Manual de Ensaios Microbiológicos, documento D0339-5, 2010. 

1. Objetivo 

A presente técnica destina-se a descrever a contagem de bolores e leveduras viáveis a 25°C. 

2. Reagentes 

2.1. Meio YGC: yeast glucose chloramphenicol agar  

Componente Concentração (g/L) 

Dextrose 20 

Extrato de levedura 5 

Clorofenicol 0,1 

Agar 15 

 
3. Aparelhos e utensílios 

Material corrente de laboratório e ainda: 

3.1. Pipeta de 1mL 

3.2.  Placas de Petri de 90mm de diâmetro e 15mm de altura, esterilizadas e descartáveis 

3.3. Tubos de ensaio, esterilizados 

3.4. Bico de Bunsen 

 
2. Preparação de amostra 

Seguir a técnica de preparação de amostras, diluição inicial e diluições de amostras para ensaios 

microbiológicos, anexo 8. 

4. Técnica de análise 

Proceder sempre assepticamente, com recurso à chama. 

4.1. Sementeira 

4.1.1. Da suspensão-mãe e de cada uma das diluições a utilizar retirar assepticamente 1ml. 

4.1.2. Misturar cuidadosamente o meio de cultura, até preencher o fundo da placa, 

de modo a obter uma repartição homogénea dos microrganismos. 

4.1.3. Deixar solidificar, colocando as placas sobre uma superfície fria horizontal. 



64 
 

4.1.4. Incubar as placas a 25°C ± 1°C durante 5 dias, podendo fazer, se necessário, uma 

leitura antecipada. 

5. Leitura 

Procede à contagem das colónias após o período de incubação. As colónias de bolores e de leveduras são 

contadas separadamente, de acordo com a sua morfologia. 

Nota: considerar para contagem as placas que contenham entre 15 e 300 colónias. 

6. Resultados 

6.1. O teor total de bolores ou de fungos por grama, ou por ml, de produto faz-se: 

𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠

𝑔
= 𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 × 10𝑛 

Em que 10n é o inverso da diluição. 

7. Referências 

NP 3277-1:1987 Microbiologia alimentar. Contagem de bolores e leveduras. Parte 1: Incubação a 25°C. 
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7.5. Anexo 5 – Pesquisa e quantificação de esporos de bactérias 

anaeróbias sulfito-redutoras  

Adaptado do Manual de Ensaios Microbiológicos, documentos D0339-7, 2016, e D0339-15, 2011. 

1. Objetivo 

O objetivo deste método consiste na pesquisa e quantificação de esporos de bactérias anaeróbias sulfito-

redutoras a 37°C. 

2. Definição 

2.1. Bactérias sulfito-redutoras: as bactérias sulfito-redutoras, por serem esporuladas, 

sobrevivem na água durante longo tempo e são muito resistentes à ação de fatores químicos 

e físicos. Sendo estas bactérias produtoras de esporos, a sua presença indica a existência de 

contaminações antigas. 

 

3. Reagentes 

3.1. Meio TSC: agar de triptose sulfito cicloserina  

Componente Concentração (g/L) 

Triptose 15 

Extrato de carne 5 

Papaic digesto of soyabean meal 5 

Extrato de levedura 5 

Metasulfito de sódio 1 

Citrato de ferro (NH4) 1 

Agar 15 

 
4. Aparelhos e utensílios 

Material laboratorial de uso corrente e ainda: 

4.1. Estufa regulável a 37°C 

4.2. Placas de Petri com 90mm de diâmetro e 15mm de altura, esterilizadas e descartáveis 

4.3. Pipetas automáticas de 1mL  

4.4. Bico de Bunsen 
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4.5. Jarra de anaerobiose 

 
3. Preparação de amostra 

Seguir a técnica de preparação de amostras, diluição inicial e diluições de amostras para ensaios 

microbiológicos, anexo 8. 

5. Técnica de análise 

Todo o procedimento deve ser executado assepticamente. 

5.1. Sementeira 

5.1.1. Da suspensão-mãe e de cada uma das diluições a utilizar retirar assepticamente 1ml. 

5.1.2. Misturar, até preencher o fundo da placa, o meio de cultura, de modo a obter uma 

repartição homogénea dos microrganismos. 

5.1.3. Deixar solidificar, colocando as placas sobre uma superfície fria horizontal. 

5.1.4. Incubar, em anaerobiose, as placas a 37°C ± 2°C durante 48h. 

 
6. Leitura  

A leitura das placas é efetuada após o tempo de incubação. São considerados esporos de bactérias sulfito-

redutores todas as colónias negras envoltas num halo preto. 

Nota: considerar para contagem as placas que contenham entre 15 e 300 colónias. 

7. Resultados 

7.1. O teor total de bolores ou de fungos por grama, ou por ml, de produto faz-se: 

𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠

𝑔
= 𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠×10𝑛 

Em que 10n é o inverso da diluição. 

8. Referências 

NF T 90-415:1985 Recherche et dénombrement des spores de bactéries anaérobies sulfito-reductrices e 
de Clostridium sulfito-réducteurs 

NP 4404-1 – parte 1: Conservas – Apreciação da estabilidade. Provas de estufa 

Bacteriological Analytical Manual (BAM): Examination of canned food 

HiMedia Laboratories, Technical Data, Perfrigens Agar Base (TSC/SPF Agar Base) 
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7.6. Anexo 6 – Contagem de lactobacillaceae 

Adaptado do Manual de Ensaios Microbiológicos, documento D0339-20, 2011. 

4. Objetivo 

O presente documento destina-se a descrever um processo de enumeração de bactérias ácido-láticas 

mesofílicas viáveis, através da contagem de colónias em meio sólido após incubação a 30°C. 

5. Reagentes 

5.1. Meio MRS: Man, Rogosa e Sharpe 

Componente Concentração (g/L) 

Peptona 10 

Pó de ‘Lab-Lemco’ 8 

Extrato de levedura 4 

Glucose 20 

Sorbitan mono-oleate 1mL 

Fosfato hidrogenado de dipotássio 2 

Acetato de sódio trihidratado 5 

Sulfato de magnésio heptahidratado 0,2 

Sulfato de manganês tetrahidratado 0,05 

Agar 10 

6. Aparelhos e utensílios 

Para além do material de uso corrente, utiliza-se: 

6.1. Placas de Petri com 90mm de diâmetro e 15mm de altura, esterilizadas e descartáveis 

6.2. Pipetas de 1mL 

6.3. Estufa regulada a 30°C ± 1°C 

6.4. Bico de Bunsen 
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7. Preparação de amostra 

Seguir a técnica de análise preparação de amostras, diluição inicial e diluições de amostras para ensaios 

microbiológicos, anexo 8. 

8. Técnica de análise 

Todo o procedimento deve ser realizado à chama, para garantir condições de assepsia. 

8.1. Sementeira 

8.1.1. Pipetar, para uma placa de Petri, 1mL de amostra a testar. 

8.1.2. Para outra placa, pipetar 1mL da primeira diluição decimal. 

8.1.3. Repetir o procedimento com as diluições seguintes, utilizando sempre uma nova pipeta 

estéril. 

8.1.4. Colocar em cada placa de Petri aproximadamente 15mL de meio MRS. 

8.1.5. Homogeneizar cuidadosamente o inóculo com o meio e deixar solidificar. 

8.1.6. Inverter as placas e incubar a 30°C ± 1°C durante 72h ± 3h. 

 
9. Leitura 

Após o período de incubação, retirar as placas da estufa e fazer a contagem das colónias desenvolvidas. 

Contar apenas as placas com um número de colónias situadas. 

Nota: considerar para contagem as placas que contenham entre 15 e 300 colónias. 

10. Resultados 

10.1. O teor total de bolores ou de fungos por grama, ou por ml, de produto faz-se: 

𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠

𝑔
= 𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 × 10𝑛 

Em que 10n é o inverso da diluição. 

11. Referências 

ISO 15214:1998 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of 
mesophilic lactic acid bacteria – Colony-count technique at 30°C 

ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance for 
microbiological examinations  

ISO 6887-1:1999 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Preparations of test samples, initial 
suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 1: General rules for the preparation 
of the initial suspension and decimal dilutions 

 Thermo Fisher Scientific Inc., Product detail, Dehydrated culture media, MRS AGAR, 2017 
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7.7. Anexo 7 – Preparação de amostras, diluição inicial e diluições 

de amostras para ensaios microbiológicos 

Adaptado do Manual de Ensaios Microbiológicos, documento D0339-2, 2011. 

1. Objetivo 

A presente técnica destina-se a descrever o método a seguir na realização de diluições de amostras para 

ensaios microbiológicos 

2. Definição 

2.1. Diluições sucessivas da amostra: se numa amostra inicial o número de unidades formadoras 

de colónias for maior que 250 não é possível fazer uma contagem precisa e a interferência do 

crescimento de um microrganismo com outro é ainda maior. A fim de evitar estas problemas, 

realizam-se sucessivas diluições decimais a partir da suspensão-mãe (amostra recolhida), 

antes de proceder à inoculação dos meios de cultura. 

 
3. Aparelhos e utensílios 

Material de uso corrente em laboratório e: 

3.1. Tubos de ensaio 

3.2. Bico de Bunsen 

3.3. Vortex 

3.4. Pipeta automática de 1mL e 10mL 

 
4. Técnica 

Todo o procedimento deve ser realizado assepticamente, à chama. 

4.1. Amostra e suspensão inicial 

4.1.1. Para um tubo de ensaio estéril, pipetar 1mL da amostra. 

4.1.2. Adicionar 9mL de água destilada. Homogeneizar. 

4.2. Diluições seguintes 

4.2.1. Transferir, com uma pipeta, 1mL da suspensão inicial para um tubo com 9mL de água 

destilada. Agitar.  

4.2.2. Se necessário, repetir a operação, usando a diluição imediatamente anterior. 

 
5. Referências 

ISO 6887-1:1999 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Preparation of test samples. Initial 
suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 1: General rules for the preparation 
of the initial suspension and decimal dilutions 
ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance for 
microbiological examinations 
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7.8. Anexo 8 –  Ficha de prova sensorial 

Durante as provas sensoriais, o painel de provadores executava as mesmas preenchendo a ficha da figura 

seguinte. 
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7.9. Anexo 9 – Resultados  

 

1. Partidos e peles 

Vegetal Vertente Origem Sal Condições pp (%) 

Grão-de-bico 

1A 

Portugal 

Com Thid=Tamb 1,2±0,6 

Sem 
Thid=Tamb 1,4±0,5 

EUA 

Com 
Thid=Tamb 

0,4±0,1 

Sem 
Thid=Tamb 0,1±0,1 

1B 

Com 

Thid=40°C 0,6±0,4 

1C 

Thid=80°C 0,9±0,6 

Thid=90°C 1,0±0,1 

Feijão branco 

1A 

Argentina 

Com 
Thid=Tamb - 

Sem 
Thid=Tamb - 

1B 

Com 

Thid=40°C 1,6±0,2 

1C 

Thid=80°C 0,7±0,8 

Thid=90°C 1,9±0,5 

Feijão preto 

1A 

Argentina 

Com 
Thid=Tamb 3,3±1,3 

Sem 
Thid=Tamb 2,2±0,8 

Etiópia 

Com 
Thid=Tamb 2,4±0,6 

Sem 
Thid=Tamb 2,5±0,8 

1B 

Com 

Thid=40°C 2,1±1,0 

1C 

Thid=80°C 1,7±0,6 

Thid=90°C 1,1±0,2 
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2. Amido total 

Vegetal Vertente Origem Sal Condições 

Δ%amido  

Vegetal 

(g/100g 

vegetal) 

Líquido 

imersão 

(g/100g 

líquido) 

Grão-de-bico 

1A 

Portugal 

Com Thid=Tamb -25,0 <0,1 

Sem 
Thid=Tamb 

-28,4 0,1 

EUA 

Com 
Thid=Tamb 

-25,6 <0,1 

Sem 
Thid=Tamb 

-24,1 0,1 

1B 

Com 

Thid=40°C -23,1 0,2 

1C 

Thid=80°C -26,1 <0,1 

Thid=90°C -24,2 <0,1 

Feijão branco 

1A 

Argentina 

Com 
Thid=Tamb 

-25,9 0,6 

Sem 
Thid=Tamb 

-25,4 0,3 

1B 

Com 

Thid=40°C -25,6 0,3 

1C 

Thid=80°C -26,1 0,2 

Thid=90°C -27,9 0,2 

Feijão preto 

1A 

Argentina 

Com 
Thid=Tamb 

-24,3 0,3 

Sem 
Thid=Tamb 

-26,0 0,3 

Etiópia 

Com 
Thid=Tamb 

-24,8 0,2 

Sem 
Thid=Tamb 

-25,5 0,1 

1B 

Com 

Thid=40°C -24,7 0,3 

1C 

Thid=80°C -25,8 0,3 

Thid=90°C -28,8 0,2 
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3. Fibra solúvel 

 

Vegetal Vertente Origem Sal Condições 

Δ%fs  

Vegetal 

(g/100g 

vegetal) 

Líquido 

imersão 

(g/100g 

líquido) 

Feijão 

branco 

1A 

Argentina 

Com Thid=Tamb -3,3 2,7 

Sem 
Thid=Tamb 

-3,4 2,2 

1B 

Com 

Thid=40°C -3,0 2,5 

1C 

Thid=80°C -3,6 2,2 

Thid=90°C -3,9 2,0 

 


