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Sumário 

 

O pescado é um importante componente da dieta mediterrânica.  

O pescado é um produto extremamente perecível, pelo que a forma de conservação do 

mesmo é de assaz relevância. O método de conservação mais utilizado é a diminuição da 

temperatura, quer seja por refrigeração, quer por congelação.  

Esta dissertação estuda com maior pormenor a congelação do pescado, por ser o método 

que permite garantir uma melhor frescura do produto final, bem como originar um produto 

com um período de vida útil alargado e de elevada qualidade e segurança alimentar. Foram 

identificadas e sugeridas diferentes formas de execução das diferentes operações do 

processo produtivo do pescado congelado.  

Aborda-se, com maior detalhe, a operação de vidragem do pescado congelado. Destaca-se 

a legislação relativa à operação de vidragem, bem como os métodos de determinação do 

peso líquido escorrido. Abordam-se alguns casos de fraude, neste âmbito, e são propostas 

medidas de actuação preventiva. 

São identificados e analisados os principais factores que determinam o sucesso da 

operação de congelação e sugerem-se formas de actuação face a estes factores, de forma 

a garantir a qualidade do produto final. 

Realça-se a Legislação e Normas que regulam o processo produtivo e a comercialização 

dos produtos da pesca congelados. 

 

Palavras-chave: pescado, conservação do pescado, congelação e vidragem 
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Abstract 

 

Fish is an important component of the Mediterranean diet. 

Fish is a highly perishable product and therefore the way to preserve it is of the highest 

importance. The most widely used method of preservation is the decrease of temperature, 

either by cooling or freezing.  

This dissertation addresses with more detail the freezing of fish, as the method that allows 

maintaining a better freshness of the product, creating a product with extended shelf-life and 

high quality. It is identified and suggested various ways of implementing the various 

operations of the production process of frozen fish.  

The operation of glazing of frozen fish is analysed in greater detail. The legal framework 

concerning the operation of glazing and the methods of determining the net drained weight 

are outlined. Several fraud situations in this context are analysed and measures for 

preventive action are proposed. 

The main factors that determine the success of the freezing operation, as well as the 

procedures that should be taken in to account to obtain a good quality product, are identified 

and analysed. 

The Legislation and Standards that rule the production process and marketing of frozen fish 

were outlined. 

 

Key words: fish, fish preservation, freezing and glazing 
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Summary 

 

Fish is a very important component of the Mediterranean diet. It is rich in protein and 

essential amino acids, vitamins, minerals and low in saturated fat, which makes it an easy 

target for deterioration reactions of various origins, such as microbiological, physical and 

chemical. 

In the past, there was no reliable way to transport fish from the coastline to the inland 

regions. Nowadays, the population in general show a growing concern with the daily diet, 

which makes fish a common dish in Portuguese homes. The past transportation problem was 

overcame with the development of new technology for transportation and new developments 

in fish preservation.  

The most common way to preserve fish is by decreasing the temperature, either by cooling 

or freezing. Those are the best ways to preserve the characteristics of fish. This work 

addresses with more detail the preservation of food by freezing, due to its various 

advantages over other preservation methods, such as: 

• preservation of the flavor and nutrients of fish; 

• ensuring a secure product if law, standard and codes of good practices are met;  

• storing the product for more than 12 month;  

• minimizing degradation reactions to which fresh fish is subject to, such as those of 

chemical, physical or microbiological origin;  

• producing differentiating products, diversifying supply and boosting demand;  

• producing pre-cooked or pre-tempered products, according to the trends of modern 

society;  

• saving time to the consumer. 

Freezing is, undoubtedly, the most efficient way to preserve fish. Notwithstanding, freezing 

will never improve the quality of the initial product and, therefore, the fish to be frozen must 

be as fresh as possible. 

Freezing preserves fish because it reduces the available water of fish so it is not available to 

deterioration reactions. However, during different phases of the freezing process, mainly 

during storage, the fish may undergo several undesirable changes, such as: 

• spoilage by microorganisms; 

• surface dehydration; 

• changes in texture; 

• weight loss; 

• oxidation reactions; 

• protein denaturation; 

• loss of colour and flavor of fish. 



iv 

The way to avoid these undesirable changes is by identifying the main factors that can 

influence the success of the freezing operation, as well as the procedures that should be 

taken in to account to obtain a good quality product. It is also mandatory, that regulation and 

law defined concerning food, and specifically fish product is complied, performing all the 

operations of the freezing process and marketing fish according to the codes of good 

practice. 

Temperature is one of the most important variables in the freezing process. Applying the 

correct temperature in all operations of the process is extremely important to obtain a final 

product of outstanding quality. The temperature of the freezing operation should be low and 

applied for the shortest time, so that fish is frozen as quickly as possible. If fish freezes up 

quickly, the structure is not significantly changed when thawing occurs. But temperature is 

not the only factor that influences the freezing operation. Other factors, that are indicated 

bellow, are of significant relevance to obtain a good quality product, such as: 

• handling fish before freezing; 

• method applied for the freezing operation; 

• use of preserving substances; 

• time required to freeze the product; 

• freezing velocity; 

• microbiological action; 

• physical reactions; 

• chemical reactions. 

The glazing operation is a crucial operation of the freezing process and it is essential in 

obtaining quality frozen fish. This operation aims to produce a layer of ice that involves the 

product and protects it from the various reactions of deterioration.  

The glazing water applied to frozen fish must be mentioned on the label of the product. Law-

Decree 37/2004, provides the legal support for effective supervision and marketing of fishery 

products and aquaculture frozen cuts intended for human consumption, particularly in what 

regards to the percentage of glazing water. This Law-Decree determines that the net drained 

weight has to be explicit on the label of the package, which allows the consumer to know the 

amount of water that is being sold with the product. 

However, the legislation is not always duly fulfilled and some fraud cases occur. Various 

studies and audits have been conducted by the competent authorities and other institutions, 

such as DECO, with the aim to determine the water content of water glazing of fish versus 

the value mentioned on the package. The analysis of these studies shows that there are 

some cases of fraud that occurred in Portugal but also in other countries. Preventive 

measures to combat fraud in relation to water glazing were suggested. 
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The principal Regulations, Law-Decrees and Standards governing the production process 

and marketing of frozen fish were outlined. 
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Objectivos e âmbito do estudo 

 
Os objectivos da “Identificação dos factores determinantes para o sucesso da conservação do pescado” resultam 

da necessidade de compilação de informação que, embora existente, se encontrava dispersa e muitas vezes 

desactualizada. 

Este estudo deverá responder aos seguintes objectivos: 

• Compreender a importância dos produtos da pesca em Portugal; 

• Evidenciar a congelação como a melhor forma de conservação prolongada do pescado; 

• Análise das diferentes etapas da operação de congelação de pescado; 

• Identificar os factores críticos que condicionam a eficiência da operação de congelação; 

• Realçar e compreender a importância da operação de vidragem; 

• Destacar a legislação existente relativa à operação de vidragem; 

• Analisar alguns casos de fraude, relativamente ao teor de água de vidragem dos produtos da pesca 

congelados e propor métodos de combate à mesma; 

• Identificar a legislação aplicável aos produtos da pesca congelados. 

 

Organização e estrutura da dissertação 
 
A presente dissertação foi estruturada em seis capítulos distintos, correspondendo aos seguintes conteúdos. 

Um primeiro capítulo dedicado a uma breve revisão da situação do sector das pescas e da sua evolução recente 

em Portugal continental, analisando o passado, o presente e o futuro desta indústria, que tem como objectivo 

enquadrar, no contexto mais geral do sector, os temas específicos que constituem o objecto de análise da 

dissertação. 

Um segundo capítulo relativo à importância da conservação do pescado, por ser um alimento extremamente 

perecível, e se não for sujeito a temperaturas de refrigeração e/ou congelação e obedecer a uma série de 

normas e códigos de boas práticas, rapidamente fica impróprio para consumo. 

Um terceiro capítulo dedicado à conservação dos produtos da pesca a temperaturas de refrigeração, em que se 

analisam as principais reacções de deterioração às quais os produtos da pesca refrigerados estão sujeitos e 

sugerem-se medidas preventivas. Identificam-se as operações de tratamento dos produtos da pesca frescos, 

para minorar reacções de deterioração e prolongar a vida útil dos mesmos. 

Um quarto capítulo dedicado à conservação dos produtos da pesca a temperaturas de congelação, em que se 

analisam todas as etapas da operação de congelação, dando-se especial relevância à operação de vidragem. 

Um quinto capítulo respeitante ao quadro legal da captura e comercialização de produtos da pesca congelados 

em Portugal, onde se sistematizam, de forma abreviada, os vários regulamentos nacionais e comunitários sobre 

a comercialização dos produtos da pesca congelados. 

Por último, apresenta-se uma breve síntese e conclusões, onde se confrontam as limitações e potencialidades 

da conservação de produtos da pesca por congelação. 
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1. A importância dos produtos da pesca 

 

Os hábitos alimentares são um aspecto muito importante na sociedade humana desde a sua 

origem e dependem de diversos factores, em que os mais relevantes são os factores 

socioeconómicos e culturais. Efectivamente, o acto de comer é muito mais do que a 

satisfação de uma necessidade fisiológica básica, é fruto da sociedade onde estamos 

inseridos. Cada sociedade tem os seus hábitos de consumo bem enraizados e estes 

constituem um marco importante na história e tradição de cada região/país.  

O nosso organismo apenas necessita dos nutrientes básicos que forneçam energia para o 

correcto funcionamento de todos os metabolismos, contudo, há necessidades psicológicas, 

que sentimos satisfeitas ao ingerir determinados nutrientes que agradam aos nossos 

sentidos (Rahman, 1999). 

Os produtos da pesca são um componente essencial na alimentação humana. São ricos na 

maior parte das vitaminas que o Homem necessita, contendo uma selecção de minerais 

importantes na dieta humana e proteínas que contêm os aminoácidos essenciais nas 

proporções correctas (Johnston et all., 1994). As proporções dos diferentes constituintes dos 

produtos da pesca variam com a espécie. 

Os produtos da pesca constituem uma importante fonte de nutrientes, tais como (Fernández, 

2005): 

• Proteínas – o seu conteúdo proteico varia entre 15 e 24%, em função do tipo de 

produto. As proteínas são de alto valor biológico devido à riqueza em aminoácidos 

essenciais; 

• Ácidos gordos insaturados – o seu conteúdo varia entre 0,1% e 15%. Os produtos da 

pesca podem ser classificado de acordo com o teor de gordura;  

• Sais minerais – constitui uma importante fonte de sódio, potássio, cálcio e ferro. 

Minerais como o iodo, magnésio, fósforo e zinco existem em menores concentrações;  

• Vitaminas – pode conter quantidades variáveis de vitaminas, como: B1, B2, B3, A, D e 

B12; 

O valor nutritivo dos produtos da pesca depende de diversos factores, nomeadamente da 

espécie, da idade, do meio em que habitaram, da alimentação que tiveram e da época de 

captura. 

Os produtos da pesca são extremamente perecíveis, que se deterioram muito rapidamente 

se não forem sujeitos a qualquer tipo de processo conservativo. Por este motivo, foram 

desenvolvidas diversas técnicas de conservação, que preservam as características 

nutricionais e organolépticas deste tipo de produto. 
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A necessidade de diferenciação/inovação tem levado à produção de novas formas de 

preparação e apresentação de derivados de produtos da pesca, a que o consumidor, em 

geral, tem reagido com bastante entusiasmo.  

Segundo Fernández (2005), o consumo de produtos da pesca aumenta proporcionalmente à 

idade do consumidor e experiência do mesmo em efectuar a compra. 

Existem diversos factores que, de alguma forma condicionam a compra deste tipo de 

artigos, dos quais se destacam: 

• Preço – tem um peso preponderante na escolha dos produtos a comprar. Pelo 

conhecimento deste facto, as grandes superfícies disputam entre si para evidenciar 

que dispõem da melhor oferta de preço do mercado. Diferentes espécies variam de 

preço dependendo da lei geral de mercado: lei da oferta e da procura; 

• Apresentação do produto – a vulgar frase “os olhos também comem” aplica-se muito a 

todos os produtos alimentares, em especial aos perecíveis. O consumidor só adquirirá 

um artigo que lhe pareça com boa qualidade. 

• Serviço – factor essencial na decisão de compra deste tipo de artigos. O operador de 

venda desempenha a importante função de aconselhar e sugerir a compra. Para tal, 

deve conhecer o produto e servir o consumidor com simpatia. O serviço é muito 

utilizado como um meio de diferenciação entre diferentes mercados e, em regra, 

condiciona a compra; 

• Segurança alimentar – o consumidor, cada vez mais atento, exige que o produto que 

compra seja seguro e confia no controlo das autoridades competentes e nos sistemas 

de autocontrolo das empresas; 

• Qualidade e frescura – factores determinantes na compra deste tipo de produtos que 

o consumidor valoriza e distingue. O consumidor está cada vez mais informado, 

conseguindo visualizar, com relativa facilidade, a frescura do artigo que pretende 

adquirir; 

• Contribuição para uma dieta saudável – os produtos da pesca, de uma forma geral, 

fornecem ao consumidor uma dieta equilibrada e saudável, este é um factor decisivo 

em muitos processos de decisão de compra; 

• Facilidade de preparar e consumir – com o pouco tempo que maior parte da 

população possui para cozinhar, a facilidade de preparar e consumir uma refeição é 

um factor a considerar. Esta é uma vantagem que alguns produtos resultantes da 

pesca podem apresentar: os que se adquirem já pré-preparados para a confecção 

(como por exemplo panados de peixe, lombos de peixe temperados, entre outros); 

• Sazonalidade – algumas espécies de peixe têm capturas sazonais, um exemplo típico 

é o caso da sardinha (Sardinha pilchardus). Esta espécie consome-se 
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preferencialmente nos meses de Junho e Julho (coincidindo, em Portugal, com o 

período dos santos populares). 

De acordo com Nunes e Bandarra (2003), o consumo per capita/ano de produtos da pesca 

na União Europeia ronda os 22,5 Kg, enquanto que, em Portugal, este valor chega aos 60 

Kg/ano.  

O consumo de produtos da pesca é essencialmente dirigido ao peixe fresco refrigerado e 

congelado, sendo que estes representam cerca de 64% do consumo total de produtos da 

pesca. Porém, há muitas outras formas de conservar os produtos da pesca. Uma das 

formas de conservação, com peso na economia nacional, é a seca e a salga. Esta forma de 

conservação é muito utilizada na conservação do bacalhau (Gadus morhua). Esta é uma 

das espécies mais apreciadas e confeccionadas pelos portugueses.  

As dez principais espécies de peixe transaccionadas, em termos de volume, representam 

actualmente 83% das vendas totais de produtos da pesca, destacando-se com maior peso a 

sardinha o carapau e a cavala, como podemos verificar pela Figura 1. Estas mesmas dez 

espécies têm um peso de 51% na óptica das transacções em valor, merecendo particular 

referência a sardinha, o carapau e o polvo, que em conjunto representam 37% das vendas 

totais, tal como o indicado pelo Figura 2 (Tecninveste, 2007).  

 

Vendas em volume

Faneca

Pescada 

Verdinho

Sarda

Peixe Espada
Preto
Berbigão

Polvo

Cavala

Carapau

Sardinha

Outras espécies

 
 

Figura 1 – Principais espécies transaccionadas em lota, em volume, referente ao ano de 

2006 
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Vendas em valor Faneca
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Figura 2 – Principais espécies transaccionadas em lota, em valor, referente ao ano de 2006 

 

Embora as dez espécies apresentadas nos quadros anteriores dominem a primeira venda 

dos produtos da pesca frescos, muitas outras espécies são descarregadas nos portos para 

serem transaccionadas. O Quadro 1 ilustra as principais espécies de produtos da pesca 

descarregados em portos nacionais e estrangeiros durante o ano de 2007.  

 

Quadro 1 – Principais espécies, em quantidade, descarregadas em portos nacionais e 

estrangeiros no decorrer do ano de 2007 (INE) 
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Frescos Congelados Frescos Congelados Frescos Congelados
t t t t t t t

2006 (Rv) 191.084 154.525 36.558 149.942 14.542 4.583 22.017
2007 209.855 173.716 36.139 167.700 15.090 6.017 21.049

Inteiros 183.928 171.153 12.775 166.642 5.888 4.511 6.887
Abrótea 514 507 7 502 4 5 3
Atum e Similares 16.461 14.230 2.231 13.941 1.020 289 1.212
Besugo 886 886 ə 880 ə 6 0
Biqueirão 874 874 0 874 0 ə 0
Boga 304 304 0 303 0 1 0
Cantarilhos 5.595 1.349 4.246 624 2.609 725 1.638
Carapau 11.446 11.303 143 10.381 27 922 116
Carapau Negrao 4.803 4.795 8 4.477 8 318 0
Cavala 21.090 20.962 128 20.882 ə 80 128
Cherne 2.187 1.210 977 1.177 956 34 21
Congro ou Safio 1.412 1.347 65 1.336 63 11 1
Corvinas 329 329 ə 329 ə ə 0
Dourada 205 205 0 205 0 ə 0
Faneca 2.708 2.704 4 2.675 3 28 2
Goraz 1.786 1.292 494 1.257 494 34 0
Imperador 326 286 40 262 39 24 1
Linguado e Azevia 628 616 12 563 10 52 2
Pargos 240 240 ə 239 ə ə 0
Peixe-Espada Preto 6.385 6.382 2 6.380 2 3 0
Pescadas 1.679 1.677 2 1.499 2 178 ə
Raias 1.802 1.693 110 1.581 17 111 92
Robalos 597 597 0 596 0 ə 0
Ruivos 455 451 4 378 1 74 3
Salema 322 322 0 322 0 0 0
Salmonetes 259 258 1 256 1 2 ə
Sarda 3.002 2.993 10 2.605 10 387 0
Sardinha 65.002 64.567 436 64.566 0 ə 436
Sargos 890 888 2 887 2 1 1
Solhas 181 104 77 104 0 ə 77
Tamboril 276 248 28 215 6 32 22
Verdinho 3.950 3.937 14 3.897 13 40 ə
Peixes Diversos 10.397 7.801 2.596 7.064 484 736 2.112
Ameijoas 551 551 0 551 0 0 0
Berbigão 1.243 1.243 0 1.243 0 0 0
Camarões 594 101 494 95 63 5 431
Choco 1.540 1.522 18 1.517 17 5 1
Conquilha 505 505 0 505 0 0 0
Gambas 555 319 236 301 6 18 229
Lagostim 315 260 55 226 5 34 50
Longueirões 185 185 0 185 0 0 0
Lulas 865 864 1 849 0 15 1
Polvos 9.093 8.852 240 8.521 19 332 221
Outros Crustáceos e Moluscos 1.491 1.397 94 1.391 6 6 88

Eviscerados 24.511 2.461 22.050 1.044 8.834 1.417 13.216
Abróteas 88 4 84 0 71 4 13
Atum e Similares 3.693 30 3.663 0 25 30 3.639
Bacalhau 3.111 42 3.070 0 2.469 42 601
Cantarilhos 4.633 168 4.465 0 3.116 168 1.349
Cherne 87 2 85 0 61 2 25
Congro ou Safio 909 405 504 384 504 21 ə
Corvinas 23 21 3 0 0 21 3
Pescadas 547 545 2 488 ə 57 2
Raias 16 ə 16 0 10 ə 6
Solhas 625 115 510 0 234 115 277
Tamboril 262 240 22 172 11 68 11
Outros Peixes 10.515 890 9.625 0 2.334 890 7.292

Outras Apresentações 1.416 102 1.314 13 368 89 945
Raias 306 64 243 0 79 64 163
Bacalhau 170 13 156 0 114 13 42
Cantarilhos 141 0 141 0 78 0 63
Peixes Diversos 799 25 773 13 97 12 676

Principais espécies e 
apresentações

Total 
Geral

Total Portos Nacionais Portos não Nacionais

 
 

A gestão da primeira venda de produtos da pesca, em Portugal continental, é feita pela 

Docapesca, Portos e Lotas, SA, cujo capital é inteiramente estatal. A Figura 3 apresenta as 

delegações da Docapesca, 10 das quais enquadram 20 lotas principais e 36 postos de 

venda. 
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Figura 3 – Distribuição regional das delegações da Docapesca (adaptado Tecniveste, 2007)  

 

As três maiores lotas de Portugal Continental, quer em valor, quer em volume 

transaccionado, são Matosinhos, Peniche e Sesimbra (Tecninveste, 2007). No Quadro 2 

podemos verificar as principais lotas nacionais ordenadas por volume de transacção. 

 

Quadro 2 – Principais lotas nacionais ordenadas por quantidade vendida (adaptado de 

Tecninveste, 2007) 

 
Lotas Quantidade (ton) Valor (€) 

Matosinhos 23.422 17.810.422 
Peniche 15.225 26.231.926 
Sesimbra 11.645 23.029.300 
Figueira da Foz 10.380 9.315.470 
Sines 9.405 9.234.352 
Aveiro 7.956 10.279.333 
Portimão 7.062 7.535.817 
Olhão 6.893 9.318.242 
Setúbal 3.957 8.744.608 
Nazaré 3.067 6.371.719 
Viana do Castelo 2.381 4.159.541 
Lagos 1.720 3.055.762 
Póvoa de Varzim 1.682 3.116.631 
V.R.S. António 1.659 13.764.537 
Quarteira 1.488 4.736.819 
Sagres 763 4.521.020 
Sta. Luzia 531 2.180.048 
Cascais 467 2.413.368 
Tavira 263 1.323.745 
Total 109.967 167.142.660 
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1.1. Passado 

 

A falta de um meio de transporte rápido, que permitisse que os produtos da pesca 

chegassem ao seu local de destino, com as características dos mesmos em fresco, era a 

realidade há algum tempo. As populações da orla costeira poderiam usufruir de produtos da 

pesca frescos todo o ano, enquanto que as populações que habitavam regiões mais 

interiores, não podiam consumir este tipo de produtos, que se apresentavam tão perecíveis 

e incapazes de chegar ao destino em condições de consumo. Este era um problema do 

passado, as acessibilidades foram melhoradas, os meios de transporte desenvolvidos e 

outras formas de conservação foram criadas, pelo que os produtos da pesca, actualmente, 

podem ser transportados e consumidos sob diversas formas.  

Uma das técnicas mais eficientes que foi desenvolvida para a conservação dos produtos da 

pesca foi a congelação. Este processo permite ao consumidor comprar produtos da pesca 

com a composição e o flavor semelhante aos produtos frescos (Johnston et all., 1994). 

Verificou-se o estabelecimento crescente de zonas de pesca e a quase exaustão da 

utilização dos recursos naturais dessas mesmas zonas. 

Com o aumento da procura de produtos da pesca, resultante do aumento da população, 

houve a necessidade de estabelecer sistemas efectivos de gestão das quotas e zonas de 

pesca, de forma a garantir a manutenção salutar da indústria pesqueira a nível mundial. 

Anualmente, a Comissão Europeia fixa quotas para diferentes espécies e zonas de pesca, 

assim como a distribuição de quotas pelos diversos Estados Membros (Nicodemos, 1999). 

 

1.2. Presente 
 

Actualmente, e cada vez mais, a população em geral revela uma maior preocupação com a 

alimentação diária, quer a nível nutricional, quer relativamente à segurança dos alimentos.  

Com um consumidor cada vez mais atento e exigente, com as notícias, cada vez mais 

frequentes, de doenças relacionadas com o consumo de carne, e fruto dos hábitos da dieta 

mediterrânica, os produtos da pesca têm-se tornado uma presença, cada vez mais assídua, 

nos lares portugueses. Segundo Nicodemos (1999), os produtos da pesca representam 25% 

da dieta proteica de origem animal, no consumidor português. 

O peixe é um componente essencial na dieta humana, e como tal, uma enorme indústria se 

tem desenvolvido para ir ao encontro das necessidades nutricionais dos consumidores (Da-

wer, 2006). 

Os produtos da pesca são, actualmente, processados com recurso a quase todas as 

técnicas de conservação conhecidas. Contudo, prevalece ainda, a compra destes alimentos 

no seu estado fresco (refrigerado) e congelado (Lund, Parquer e Gould, 2000). 
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Podemos facilmente encontrar no mercado uma enorme variedade de produtos derivados 

da pesca. Desde peixe fresco inteiro e em filetes, congelado, enlatado, com adição de 

temperos, salgado (como é o caso mais usual de venda de bacalhau, tão apreciado pelos 

portugueses), fumado, entre muitas outras formas. 

Todavia, o sector da pesca tem vindo, progressivamente, a perder importância na economia 

nacional. Em 1986 a actividade pesqueira representava 0,8% do valor acrescentado bruto 

(VAB) nacional, enquanto que em 2006 o seu contributo foi de apenas 0,3% (Tecninveste, 

2007). 

O sector da pesca foi no passado, continuamente, apoiado através de transferências de 

capital, que se destinavam, em regra, a ajudas destinadas à modernização, construção e 

abate de embarcações. Estas transferências de capital registaram uma tendência crescente 

no período 1986-1993, reflectindo a adesão de Portugal à União Europeia (Tecninveste, 

2007). A partir deste período tem-se verificado um decréscimo acentuado deste tipo de 

ajudas, o que tem contribuído para o abandono da actividade pesqueira em algumas 

regiões. O volume de emprego no sector, não apresenta a mesma tendência de crescimento 

que em outras áreas, reflectindo as alterações estruturais ocorridas ao longo do tempo, 

nomeadamente o esforço de abate e de modernização das embarcações (Tecninveste, 

2007). Contudo, de acordo com o Quadro 3 podemos verificar uma ligeira evolução do 

número de empresas e pessoas a trabalhar na indústria transformadora de pesca e 

aquicultura, nos últimos anos. 

 

Quadro 3 – Número de empresas e pessoas a trabalhar na indústria transformadora da 

pesca e aquicultura, de 2004 a 2006 (INE) 

 

Empresas
Pessoal 

ao serviço Empresas
Pessoal 

ao serviço Empresas
Pessoal 

ao serviço

Portugal 143 5.854 150 6.149 166 6.387
  Continente 132 5.013 139 5.217 153 …
      Norte 40 1.714 40 1.714 41 …
      Centro 49 2.114 50 2.260 60 2.544
      Lisboa 22 651 23 723 24 817
      Alentejo 5 237 7 237 8 229
      Algarve 16 297 19 283 20 246
  Açores 9 … 9 … 11 …
  Madeira 2 … 2 … 2 …

2004 2005 2006
NUTS II

 
 

O Quadro 4 ilustra a evolução da venda dos produtos provenientes da pesca e aquicultura. 

Verifica-se que os produtos da pesca congelados foram os que apresentaram um maior 

crescimento na venda, por parte da indústria transformadora, em especial o bacalhau 

demolhado e a pescada congelada, que compensaram a perda de venda em quantidade 

dos restantes tipos de produtos da pesca congelados. Os produtos que mais decresceram 

em quantidade vendida e em valor foram os vendidos em conserva. 
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Quadro 4 - Produtos provenientes da pesca e aquicultura vendidos em quantidade e valor 

pela indústria transformadora, de 2004 a 2006 (INE). 

 

t
1 000 
Euros t

1 000 
Euros t

1 000 
Euros

Produtos Congelados 59.542 212.585 59.992 224.172 64.968 250.686
Dos quais:

Invertebrados aquáticos (inclui lulas, potas, chocos, polvos, amêijoas, berbigão 
e outros), congelados, secos, salgados ou em salmoura.

5.019 19.434 5.754 22.136 6.598 23.916

Pescada Congelada 6.262 20.693 5.272 17.199 7.149 21.212
Filetes de peixe congelados 4.592 16.035 5.271 17.709 4.611 16.287
Sardinha Congelada 4.428 5.714 4.136 4.659 3.503 4.287
Bacalhau demolhado ultracongelado 4.537 30.385 5.575 39.392 8.636 61.878
Red fish congelado 5.571 11.525 5.067 13.140 3.042 10.424

Produtos secos e salgados 40.745 248.345 41.300 261.636 40.227 276.081
Dos quais:

Bacalhau salgado seco 37.213 235.054 36.044 241.154 33.873 248.755
Preparações e conservas 43.745 149.366 43.320 147.433 31.317 107.066

Das quais:
Preparações e conservas de sardinha em azeite 6.087 20.269 5.863 20.573 4.590 14.411
Preparações e conservas de sardinha em outros óleos vegetais 5.977 14.940 6.178 15.460 4.314 9.217
Preparações e conservas de sarinha em tomate 4.956 13.201 5.211 14.148 3.247 7.856
Preparações e conservas de atum em azeite 2.725 16.036 2.841 16.948 2.245 14.559
Preparações e conservas de atum em outros óleos vegetais 11.928 42.297 11.952 40.160 10.493 36.142
Preparações e conservas de cavala, cavalinha e sarda em azeite 1.938 8.237 2.008 8.699 2.009 9.197
Preparações e conservas de cavala, cavalinha e sarda em outros óleos 867 2.187 740 2.116 745 1.749

2004 Rc 2005 Rc 2006 Po
Produtos Vendidos 

 
 

Os estabelecimentos de aquicultura licenciados em Portugal (referentes a 2006) são 

apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Estabelecimentos de aquicultura licenciados em Portugal, dados de 2006 (INE) 

 

nº ha nº ha nº ha

Total 2005 Rv 1.505 2.038 37 23 1.468 2.015
2006 1.541 2.028 36 23 1.505 2.005

                    Tipo de estabelecimento
                                  Unidade de reprodução 23 21 13 15 10 6
                                  Unidade de engorda 1.518 2.008 23 8 1.495 2.000

Tanque 161 1.334 22 8 139 1.326
Viveiro 1.333 577 0 0 1.333 577
Flutuante 24 97 1 ə 23 97

                    Regime de exploração
Extensivo 1.399 1.039 0 0 1.399 1.039
Intensivo 57 117 35 22 22 95
Semi-intensivo 85 872 1 1 84 871

Estabelecimentos Activos com Produção (n)
Total 2005 Rv 1.401 1.499 12 5 1.389 1.494

2006 1.449 1.583 14 9 1.435 1.574
                    Tipo de estabelecimento
                                  Unidade de reprodução 11 9 6 7 5 1
                                  Unidade de engorda 1.438 1.574 8 1 1.430 1.573

Tanque 100 916 7 1 93 914
Viveiro 1.317 571 0 0 1.317 571
Flutuante 21 87 1 0 20 87

                    Regime de exploração
Extensivo 1.360 835 0 0 1.360 835
Intensivo 27 93 13 8 14 85
Semi-intensivo 62 655 1 1 61 654

Licenciados Activos

     Tipo de estabelecimento e regime de exploração
Pisciculturas e molusciculturas

Águas doces Águas salobras e marinhasTotal
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1.3. Futuro 

 

De acordo com Lund et all. (2000), os produtos da pesca constituem uma importante parte 

da dieta diária de parte da população costeira. Com o aumento da mesma, é importante 

uma utilização efectiva de todos os recursos alimentares. Portugal apresenta o maior 

consumo de produtos da pesca per capita da União Europeia e a nível mundial está em 

sexto lugar, sendo nas ilhas que o consumo de produtos da pesca é menor. 

Segundo Da-wer (2006), o aumento da procura de produtos da pesca, por parte dos 

consumidores, induzirá uma necessidade de desenvolvimento da aquicultura e melhor 

utilização dos recursos naturais disponíveis.  

O consumo de produtos da pesca atingirá 18 milhões de toneladas em 2030, segundo as 

projecções da Food and Agriculture Organization (FAO) (in Portal Alimentar). 

Verificámos que a produção de produtos da pesca em aquicultura para o ano de 2004 

representou cerca de 23,4% no total de produtos da pesca de origem portuguesa.  

A evolução da produção do sector permite desde logo concluir que, em termos nominais, se 

observa uma tendência de crescimento (à taxa média anual de 3,3%), embora se 

destaquem dois períodos de quebra: 1994-96 e 2004-06. Em termos reais a produção 

revela, contudo, tendência continuadamente decrescente (em média – 2,1% ao ano), com 

alguns picos pontuais de recuperação ao longo do período (Tecninveste, 2007). 

No futuro, ficaremos cada vez menos dependentes da pesca proveniente directamente do 

mar e evitam-se as imprevisibilidades do mesmo, como por exemplo as condições 

climatéricas. 

Certamente que o futuro da pesca passará pelo aumento de explorações aquícolas. 

 

2. Importância da conservação dos produtos da pesca 

 

Desde os tempos em que o Homem caçava para se alimentar rapidamente percebeu que, 

ou ingeria rapidamente os animais que capturava, ou teria de arranjar forma de os 

conservar, pois estes deterioravam-se com rapidez. 

As primeiras formas de conservação dos alimentos eram muito rudimentares (como a 

secagem directa ao sol). Como resultado da necessidade de desenvolver novas formas de 

conservação mais eficientes e seguras, surgiram as inúmeras técnicas de conservação de 

alimentos que conhecemos actualmente. 
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2.1. A constituição do peixe 

 

Para compreender as reacções químicas que podem ocorrer no peixe e evitar a sua  

deterioração, é fundamental conhecer a composição do peixe. 

Os principais constituintes do peixe são: água, proteínas, minerais e lípidos. A proporção 

destes compostos varia em primeiro lugar com a espécie e com a época do ano. 

Dependendo do seu teor lipídico os peixes podem ser divididos em: magros, meio-gordos e 

gordos.  

No Quadro 6 é apresentada a composição dos principais constituintes do peixe, de algumas 

espécies relevantes em Portugal. 

 
Quadro 6 – Composição química de algumas espécies de peixe  
 

Denominação comercial Nome cientifico Humidade (%) Lípidos (%) Proteinas (%) 
Bacalhau Gadus morhua 78 – 83 0.1 - 0.9 15 -19 

Safio Conger conger 80 0.2 - 11.9 19 

Perca Perca fluviatilis 79 – 80 0.8 17.6 - 19.0 

Peixe-lobo Anarchichas sp. 78 2.1 - 3.8 17.0 - 19.7 

Pescada Merluccius capensis 79 – 84 0.2 - 1.4 15.2 - 18.6 

Sarda Scomber scombrus 60 – 74 1.0 - 23.5 16 - 20 

Sardinha Sardina pilchardus 60 – 80 2.0 – 18 17 - 17.8 

Atum Thunnus sp. 71 4.0 - 1.0 25.2 

Salmão Salmo salar 67 – 77 0.3 - 14.0 21.5 

Truta Salmo trutta 70 – 79 1.2 - 10.8 18.8 - 19.1 

Ostra Oetrea edulis 73 – 83 1.1 - 2.5 8.6 - 12.6 
 
A água é o principal constituinte do peixe e, regra geral, representa cerca de 80% do peso 

de um filete de peixe fresco, magro. A percentagem de água é muito variável e em casos 

extremos pode representar entre 30% e 90% do peso do peixe (Johnston et all., 1994).   

A percentagem de proteína no músculo representa, normalmente, cerca de 15 a 20% da 

constituição do peixe. Porém, há espécies em que o teor proteico pode atingir valores 

abaixo dos 15% e acima dos 28%. As proteínas presentes no peixe constituem uma óptima 

combinação de aminoácidos indispensável à dieta humana (Johnston et all., 1994). Dois dos 

aminoácidos essenciais presentes no peixe em quantidades consideráveis são a lisina e a 

metionina.  

O teor lipídico no peixe varia muito com a espécie e a estação do ano e é inversamente 

proporcional ao teor de água. Regra geral, o teor de água e o teor lipídico do peixe somados 

são constantes e representam cerca de 80% da constituição do mesmo.  
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As gorduras não estão sempre uniformemente distribuídas pelo corpo dos produtos da 

pesca, como por exemplo no salmão do Pacífico, que junto à cabeça acumula duas vezes 

mais gordura do que nos músculos da extremidade caudal (Johnston et all., 1994). 

Os hidratos de carbono fazem parte da constituição do peixe mas numa percentagem muito 

inferior aos restantes constituintes, acima referidos.  

As vitaminas e os sais minerais são indispensáveis à dieta humana, mesmo em pequenas 

quantidades. Os produtos da pesca contêm um teor de vitaminas e minerais bastante 

equilibrado e indispensável para uma dieta equilibrada. 

Os produtos da pesca podem ser comercializados inteiros ou em porções, como filetes, 

postas, lombos, tranches, cubos, ou outras formas.  

Quando os produtos da pesca são armazenados, após captura, a quantidade de 

substâncias extractivas altera-se com o tempo, sendo a concentração destes compostos 

directamente proporcional ao tempo de armazenagem. Conhecendo esta realidade, a 

medição da concentração destas substâncias pode ser um método indicador da qualidade 

dos produtos da pesca (Johnston et all., 1994). 

 
2.2. Noções gerais de conservação de produtos da pesca  

 

De acordo com Connell (1980), o principal objectivo da conservação dos produtos da pesca 

é o de atrasar, reduzir ou inibir as diversas reacções de deterioração às quais os produtos 

estão sujeitos em fresco. As principais acções de deterioração às quais os produtos da 

pesca estão sujeitos são de natureza microbiana, física e química. 

Dados estatísticos dos Estados Unidos da América, Canadá e Holanda demonstram que os 

produtos provenientes do mar estão implicados em cerca de 8 a 10% do total de doenças 

provocadas pela ingestão de alimentos. Em algumas zonas, tais como na Coreia e no 

Japão, estes produtos são o veículo mais comum de intoxicações alimentares, pelo costume 

de consumo de produtos da pesca crus (Lund et all., 2000). 

A qualidade e a frescura são atributos determinantes na compra de produtos da pesca 

frescos. O consumidor exige que os produtos que adquire no mercado sejam seguros, 

independentemente da forma de conservação a que estes estão sujeitos. No entanto, 

existem muitas outras formas de conservação dos produtos da pesca, que permitem 

prolongar o tempo entre a captura e o consumo final.  

As diferentes formas de conservação dos produtos da pesca garantem maior ou menor 

manutenção das características nutricionais e sensoriais dos produtos da pesca frescos, o 

que influencia o prazo de validade do artigo e o tipo de preparação que os mesmos terão 

antes de serem consumidos.  
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3. Refrigeração 

 

A refrigeração é a forma de conservação que mantém o produto a uma temperatura entre os 

0 e os 4 ºC. A estas temperaturas a actividade microbiana continua, mas a um ritmo 

bastante mais lento do que se o alimento estivesse exposto à temperatura ambiente. De 

uma forma geral, os produtos da pesca assim conservados ficam com um prazo de validade 

de cerca de 10 dias. 

É de salientar que os produtos da pesca expostos nas bancas, no mercado em geral, não se 

encontram a temperaturas tão baixas como seria desejável. Os produtos da pesca ficam 

expostos à temperatura ambiente (cerca de 20ºC), mas assentes sobre uma camada de 

gelo que permite diminuir a temperatura do produto, não obstante os mesmos não se 

encontrarem a temperaturas inferiores a 4ºC. A humidade relativa do ambiente envolvente 

não é, também, a mais apropriada e favorece a desidratação do produto. Todavia, 

comercialmente, esta é a melhor forma de apresentação dos produtos da pesca frescos e o 

mercado em geral adoptou esta técnica. 
 

3.1. Deterioração dos produtos da pesca 

 

A partir do momento em que o pescado é capturado, começam a ocorrer reacções de 

degradação, a diversos níveis, que devem ser controladas. 

De acordo com Graham, Johnston, Nicholson, Roger e Stroud e Nicholson (1993), há três 

formas de evitar que os produtos da pesca se deteriorem rapidamente: 

• Cuidados no manuseamento dos produtos da pesca – evitar lesões na pele que 

forneçam uma “porta de entrada” para microrganismos; 

• Respeito pelas normas de higiene das instalações, pessoal e procedimentos – a carga 

microbiana pode ser reduzida significativamente, com a evisceração e lavagem dos 

produtos da pesca; as hipóteses de contaminação microbiológica são minoradas se o 

manuseamento obedecer ao código de boas práticas; deve evitar-se contaminação 

cruzada; 

• Controlo de temperatura – a taxa de crescimento microbiano depende directamente da 

temperatura; quanto mais alta a temperatura ambiente mais rapidamente se 

multiplicam os microrganismos (de uma forma geral). Também as reacções químicas 

de deterioração dos produtos da pesca ocorrem com maior intensidade com o aumento 

da temperatura. 

Mas a deterioração dos produtos da pesca não se verifica apenas por contaminação 

microbiana externa. Quando o peixe morre, as enzimas permanecem activas e iniciam o 

fenómeno de autólise que irá ter consequências no sabor, aroma, textura e aspecto dos 
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produtos da pesca. Esta reacção tem particular relevância se o peixe estiver em processo 

de digestão no momento da captura, pois é nessa altura que as enzimas digestivas estão no 

seu máximo de actividade (Nicodemos, 1999).  

Segundo Graham et all., (1993), os produtos da pesca atravessam 4 fases bem distintas de 

deterioração, quando conservados a temperaturas de refrigeração. Estas fases variam com 

a espécie, o método de captura, a estação do ano e o conteúdo de gordura dos produtos da 

pesca. 

Numa primeira fase a deterioração é sensorialmente pouco perceptível, com excepção de 

uma perda de sabor e odor. Numa segunda fase verifica-se um aumento considerável de 

perda no sabor e odor dos produtos. Numa terceira fase, para além de uma alteração bem 

evidente no sabor, na textura e na aparência, há desenvolvimento de odor indicativo de 

deterioração. Todas estas alterações ocorrem, quase na totalidade, devido à acção 

bacteriana. Uma última fase ocorre cerca 15 dias após captura, em que os produtos da 

pesca já se encontram impróprios para consumo e em estado de podridão (Graham et all., 

1993). 
 
3.1.1. Acção microbiana e enzimática 

 

Desde que os produtos da pesca são capturados, a acção microbiana e a acção das 

enzimas associadas, metabolizam o oxigénio proteico existente nos produtos da pesca e 

produzem uma sequência de rupturas que alteram o odor e sabor do produto (Mallet, 1994). 

As reacções de deterioração microbiana podem ser minoradas se os produtos da pesca 

forem eviscerados logo após a captura (Connell, 1980). 

Segundo Mallet (1994), as alterações sensoriais sentidas começam por ser muito suaves, 

mas se não forem rapidamente travadas dificilmente passam despercebidas. A sequência 

de sabores e odores a partir do momento em que começa a deterioração nos produtos da 

pesca, segue o seguinte progresso: ácido, acidez frutada, amargo, sulfuroso, pútrido, 

amoniacal e por fim, fecal. 

Do ponto de vista microbiológico, os produtos da pesca são um excelente meio de 

desenvolvimento para bactérias psicrotróficas. Se não ocorrerem alterações no meio 

envolvente, que alterem a sua capacidade de desenvolvimento, são estes os 

microrganismos que dominarão os produtos da pesca. Os microrganismos em 

desenvolvimento segregam enzimas hidrolíticas e proteolíticas que rapidamente degradam a 

estrutura muscular (Da-wer, 2006). 

De acordo com a FAO, os microrganismos estão dominantemente presentes na superfície, 

nas guelras e nos intestinos do peixe, sendo os músculos estéreis. Quando o peixe morre, 

as bactérias e outros microrganismos, penetram a pele e contaminam o músculo do peixe. 
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Estima-se que esta contaminação demore entre 3 a 4 dias a acontecer, mas depende das 

condições ambientais e da espécie (FAO). 

É importante salientar que os microrganismos responsáveis pela contaminação 

microbiológica dos produtos da pesca frescos não provêm apenas dos próprios produtos da 

pesca, mas também do meio envolvente, pelo que é fundamental respeitar os códigos de 

boas práticas aplicáveis ao manuseamento e armazenamento de produtos da pesca. 

Os microrganismos podem ser classificados de acordo com as suas condições óptimas de 

crescimento e estes podem dominar os produtos da pesca em diferentes fases e dependem 

de alguns factores, tais como: o meio aquático, a forma de captura, as propriedades 

intrínsecas dos produtos da pesca, a temperatura, a disponibilidade de oxigénio e outras 

condições.  

Ao arrefecer os produtos da pesca até 0ºC, alguns grupos de bactérias responsáveis pela 

deterioração cessam o crescimento e a taxa de deterioração diminui. De acordo com Da-wer 

(2006), a contaminação microbiológica inicial dos produtos da pesca refrigerados é em 

média de 105 UFC/g. 

As reacções de degradação começam a ocorrer com P. putrefaciens e outros 

microrganismos, que degradam proteínas e lípidos existentes no tecido muscular dos 

produtos da pesca. Nesta fase, começam a desenvolver-se cheiros desagradáveis e outras 

alterações das características organolépticas dos produtos da pesca (Da-wer, 2006). 

Os produtos finais resultantes da degradação microbiológica são, fundamentalmente, os 

resultantes da degradação proteica (aminas, compostos ácidos e amónia) e da degradação 

lipídica (ácidos gordos livres, glicerol e outros compostos). 

 

3.1.2. Rigor mortis 
 

Segundo Mallet (1994), 1 a 12 horas após da morte do peixe, este entra em estado de rigor 

mortis em que os músculos se contraem e podem permanecer neste estado 24 horas ou 

mais. Este fenómeno é uma consequência de uma série de reacções bioquímicas, que 

ocorrem no pescado. 

Durante um certo tempo o mecanismo de contracção do músculo ainda está activo, 

permitindo aos músculos contrair e relaxar, havendo consumo de adenosina trifosfato (ATP). 

Quando a produção de ATP cessa, o músculo contrai e causa o estado de rigor mortis. 

Mais uma vez, a temperatura tem um importante papel nesta reacção. Para posterior 

preparação do peixe, este deverá ser refrigerado ou congelado antes de se instalar o rigor 

mortis, que dificulta e em alguns casos impossibilita uma posterior laboração e 

transformação do produto. 
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As reacções do complexo enzimático são responsáveis em parte pelo rigor mortis e incluem 

a degradação de ATP, de adenosina difosfato (ADP), de adenosina monofosfato (AMP), de 

inosina monofosfato (IMP), de inosina (Ino) e de hipoxantina (Hx). 

 

3.1.3. Oxidação lipídica 

 

A oxidação lipídica é responsável pela deterioração dos produtos da pesca e com a 

consequente perda de qualidade. Estas reacções dependem directamente do teor lipídico e 

da quantidade de ácidos gordos poliinsaturados e são catalisadas pelo oxigénio, por metais 

(ferro e cobre) e por enzimas, como a lipoxigenase (Stryer, 1995 in Nicodemos, 1999).  

Estas reacções de oxidação originam o ranço, especialmente nos produtos da pesca com 

grande teor de lípidos insaturados, o que pode acontecer durante o armazenamento e é 

responsável por produzir gostos amargos e metálicos (Mallet, 1994). 

Nicodemos (1999), refere que as principais alterações que acompanham a oxidação lipídica 

são: 

• decréscimo da quantidade de ATP; 

• aumento de produtos resultantes da degradação de ATP; 

• perda de compostos redutores; 

• perda da integridade estrutural das membranas. 

Quanto maior a superfície exposta ao oxigénio maior a taxa de oxidação lipídica, ou seja, os 

produtos da pesca que já foram sujeitos a laboração, como por exemplo a filetagem, estão 

mais sujeitos a esta reacção de degradação do que os mesmos inteiros. 

A oxidação lipídica pode ser minorada de diversas formas, das quais segundo Rahman 

(1999) há a destacar: 

• redução do acesso ao oxigénio (embalagem em vácuo ou revestimentos comestíveis);  

• manutenção dos anti-oxidantes naturais ou adição de anti-oxidantes; 

• manutenção da temperatura dos produtos da pesca o mais baixa possível. 

Segundo Connell (1980), as reacções de oxidação lipídica podem ser minoradas se os 

produtos da pesca forem eviscerados e embalados a vácuo. 

Os testes mais utilizados para determinar a evolução da oxidação lipídica são o teste do 

índice ácido tiobarbitúrico (TBA) e o índice de peróxidos (Nicodemos, 1999). O teste do 

Índice de peróxidos determina somente os produtos primários da oxidação dos lípidos e não 

os produtos finais (Beltrán, 1990 in Nicodemos, 1999). 

Todavia, de acordo com a FAO, o TBA é pouco fiável como indicador da alteração das 

gorduras. 
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3.1.4. Alteração da cor 

 

Quando a deterioração dos produtos da pesca aumenta, surge uma degradação gradual das 

miofibrilas, resultando numa maior e aleatória distribuição intracelular. Desta forma, a 

superfície dos produtos da pesca aparenta estar opaca, porque a luz não é reflectida, como 

quando os mesmos estavam frescos (Rahman, 1999). 

A coloração dos produtos da pesca altera-se durante a refrigeração e congelação dos 

mesmos, por oxidação dos pigmentos de caroteno e lípidos presentes nos tecidos. Outros 

factores que podem induzir a alteração da coloração, nomeadamente o amarelecimento, é a 

oxidação lipídica e reacções com carbonil-aminas. A alteração da coloração dos produtos da 

pesca é, muitas vezes, utilizada como método de detecção de falta de frescura dos 

mesmos.  

 

3.1.5. Alteração da textura 

 

Durante o armazenamento dos produtos da pesca frescos, ocorrem algumas alterações na 

textura dos mesmos, devido ao amolecimento do tecido como resultado da desintegração 

miofibrilar e do enfraquecimento dos tecidos de ligação. Como consequência, a textura dos 

produtos da pesca passa de firme a mole (Rahman, 1999). 

Segundo o mesmo autor, a perda de qualidade dos músculos dos produtos da pesca 

armazenados, pode originar o desenvolvimento de odores e sabores desagradáveis, textura 

excessivamente mole, perda da capacidade de retenção de líquidos, desidratação 

superficial dos tecidos e o desenvolvimento de uma textura seca e rija, quando 

confeccionados.  

 

3.2. Tratamento dos produtos da pesca frescos 

 

De acordo com o que já havia sido mencionado, após a captura, começam a ocorrer 

reacções de deterioração, sendo as mais relevantes as acções de degradação 

microbiológica, que devem ser minoradas. Segundo Da-wer (2006), a flora microbiana dos 

produtos da pesca frescos depende de diversos factores, dos quais se salientam os 

seguintes: 

• intrínsecos - a espécie, a estação do ano; 

• extrínsecos - a zona de captura, o método de captura, o manuseamento pós-captura e 

a relação tempo/temperatura. 
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3.2.1. Lavagem 

 

O pescado deve ser eviscerado. Este procedimento é essencial, para minorar o efeito das 

enzimas digestivas. 

A operação de lavagem também implica a remoção de algumas secreções antimicrobianas 

naturais que provocam uma diminuição do tempo de vida útil (Rahman, 1999). Todavia, esta 

operação é fundamental para a conservação dos produtos da pesca, sob qualquer um dos 

métodos de conservação e deve ser realizada com a maior brevidade possível. 

 

3.2.2. Arrefecimento por adição de gelo 

 

De acordo com Cardador, Batista, Falcão, Monteiro e Henriques (2001), o controlo da 

temperatura é, de todos os factores que são determinantes para a deterioração dos 

produtos da pesca, o que tem uma influência mais significativa. Por este motivo, a utilização 

de gelo tem sido, a forma privilegiada de controlar a temperatura dos produtos da pesca.  

O gelo de boa qualidade é um meio de arrefecimento que apresenta diversas vantagens, 

destacando-se as seguintes: 

• possui uma grande capacidade de arrefecimento; 

• é económico. 

Segundo Johnston et all.,(1994), o gelo é especialmente eficaz na conservação dos 

produtos da pesca, uma vez que este provoca a redução da temperatura do produto com 

grande rapidez. Este facto deve-se a pequenas partículas de gelo que estão em contacto 

directo com o produto tornando a troca de calor mais eficiente.  

O gelo mantém os produtos da pesca a baixas temperaturas, minorando reacções de 

degradação e prevenindo a desidratação que não é evitada quando se utilizam outros 

métodos de arrefecimento, como a armazenagem em câmaras em que se utiliza frio 

mecânico.  

Com a redução da temperatura dos produtos da pesca, provocada pelo gelo, a actividade 

microbiana é retardada e este facto permite que o tempo de vida útil aumente 

significativamente. 

Nos últimos anos foi desenvolvido um novo tipo de gelo conhecido como gelo binário, Flo-

Ice ou Slurry ice. Este tem uma forma líquida e é composto por pequenos cristais de gelo 

microscópicos suspensos em salmoura ou água do mar, o que lhe confere uma temperatura 

mais baixa do que a do gelo em escama. Estas características fazem deste novo tipo de 

gelo um excelente meio de arrefecimento (Cardador et all.,2001). Ainda segundo o mesmo 

autor, os pequenos cristais de gelo formados permitem que este envolva completamente o 

produto numa camada, provocando assim o seu rápido arrefecimento e as temperaturas 
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atingidas por este tipo de gelo são mais baixas. Estes factores fazem com que a 

temperatura de armazenagem seja mais baixa, o que reduz as taxas de deterioração 

bacteriana e enzimática, mantendo os produtos da pesca com melhor qualidade durante 

mais tempo. 

 

3.2.3. Tratamento químico 

 

Há diversos estudos que indicam o aumento da vida útil dos produtos da pesca frescos, por 

adição de compostos químicos. Salientamos os seguintes (Rahman, 1999): 

• peróxido de hidrogénio – actua como um conservante, permitindo um aumento da vida 

útil e um aumento da qualidade do produto. Porém, este conservante favorece a 

oxidação lipídica, o que o torna pouco conveniente na conservação dos produtos da 

pesca; 

• bactérias lácticas – a adição destas bactérias é utilizada para controlar o crescimento 

de microrganismos patogénicos; 

A adição de substâncias químicas aos produtos da pesca que se pretende que sejam 

vendidos como frescos e tenham o mesmo sabor do “que é acabado de pescar”, não é 

aconselhável, pois estas substâncias alteram o flavor do produto. A adição destas 

substâncias não é permitida na União Europeia. 

A melhor forma de conservação dos produtos da pesca frescos é, sem dúvida alguma, a 

temperatura constante e que ronde os 0ºC, bem como um correcto manuseamento desde a 

captura até à colocação na banca para venda ao consumidor final. 

 

3.3. Índices de deterioração dos produtos da pesca frescos 

 

Todos os produtos da pesca são perecíveis, uma vez que os microrganismos presentes na 

pele, guelras e no tracto intestinal se multiplicam muito rapidamente (Connell, 1980). 

Consequentemente, as enzimas reduzem o óxido de trimetilamina (TMAO) a trimetilamina 

(TMA) e decompõem proteínas e aminoácidos formando amónia, sulfito de hidrogénio e 

outros compostos característicos da deterioração dos produtos da pesca por 

microrganismos. 

Peixe proveniente do mar contém TMAO, que é importante para garantir o equilíbrio 

osmótico (Rahman, 1999). A acção bacteriana começa com a redução do TMAO a TMA, 

que em associação com lípidos produz odores desagradáveis (Mallet, 1994). As bactérias 

conseguem obter energia através desta reacção. Por este motivo, a determinação de TMA é 

regularmente utilizada como índice da deterioração dos produtos da pesca. 
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De acordo com a FAO, foi proposto pela Directiva de Higiene de Produtos da pesca da 

União Europeia, que os níveis de TMA entre 5 e 10 mg/100 g de tecido fossem 

considerados níveis máximos aceitáveis no comércio de produtos da pesca. 

De acordo com Rahman (1999), outro índice de medição da deterioração dos produtos da 

pesca frescos é a concentração de Hx. Hx é um dos componentes intermédios e aumenta 

de concentração à medida que o tempo de armazenamento aumenta. 

Outro método de medição da deterioração, embora mais complexo, é a medição da 

concentração de potássio, que se baseia nas reacções que ocorrem com os diversos 

compostos (ATP, ADP, AMP e Hx).  

 

4. Conservação por congelação 

 

A comercialização de produtos congelados começou com o próprio gelo e os gelados. Um 

chef italiano iniciou a produção de gelados, com a produção de diferentes sabores de 

gelados para um casamento real, no século XVI (Lund, Parquer e Gould, 2000). 

Os primeiros registos de congelação de produtos da pesca datam de 1865, nos Estados 

Unidos da América, em que estes produtos eram dispostos com sal e gelo (Lund, Parquer e 

Gould, 2000). Segundo o mesmo autor, por volta de 1880, iniciou-se a produção industrial 

de produtos da pesca congelados e em 1900 a congelação dos produtos da pesca começou 

a ser uma importante indústria. 

Os registos do primeiro transporte marítimo, de carga congelada, realizado com sucesso, 

datam de 1878 e foi realizado entre a Austrália e Inglaterra (Lund, Parquer e Gould, 2000).  

Nos anos 80, os alimentos congelados representavam cerca de 40% do consumo nos 

Estados Unidos da América, enquanto que na Europa, estes apenas representavam 10 a 

25% (Lund, Parquer e Gould, 2000). Estes valores já não são reais e a participação das 

compras de produtos congelados, nas compras totais de uma família, tem vindo a aumentar 

substancialmente. Na insígnia Carrefour Portugal, já extinta em 2007, os congelados tiveram 

uma participação de 21,4%, na totalidade das vendas da secção de peixaria (que inclui as 

famílias do peixe fresco, mariscos, congelados e bacalhau).  

 

4.1. Congelação dos produtos da pesca 

 

A congelação é a forma de conservação mais eficiente para os produtos da pesca. Serve 

para prolongar o tempo de vida útil, minorando as principais reacções responsáveis pela 

deterioração dos produtos: acções microbianas e enzimáticas.  
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O prazo de validade é definido como o período de armazenamento do produto congelado, 

durante o qual o produto mantém as propriedades que lhe são intrínsecas, para o 

consumidor, ou para o seu destino final (Venugopa, 2006). 

O sector dos congelados é, sem qualquer dúvida, o mais recente e também o mais dinâmico 

de todo o conjunto da actividade transformadora de produtos da pesca. Os produtos da 

pesca congelados têm assumido uma posição crescente no mercado, tendência que não se 

deverá alterar (Cardador et all., 2001). Todavia, o consumo de produtos da pesca 

congelados é inferior ao consumo dos mesmos em fresco, possivelmente devido ao facto de 

que, no passado, a imagem destes produtos congelados estava ligada a uma qualidade 

inferior que induzia o consumidor a comprar os produtos frescos para depois os congelar em 

casa, em vez de recorrer directamente à oferta de produtos congelados (Fernández, 2005).  

A congelação veio assegurar um abastecimento regular de produtos da pesca às 

populações mais afastadas das costas marítimas, onde os produtos da pesca só chegavam 

sob a forma de salgado, seco ou em salmoura (Brito, 1984).  

Actualmente, a ideia do produto congelado não ter qualidade está já ultrapassada e é do 

conhecimento geral que um produto vendido como congelado é mais seguro (do ponto de 

vista higio-sanitário) do que o mesmo vendido como fresco.  

O preço dos produtos da pesca congelados, de uma forma geral é superior ao do mesmo 

em fresco, o que pode retrair a compra deste tipo de produtos. Esta noção é facilmente 

compreendida se tivermos em consideração todo o processo tecnológico envolvido na 

congelação.  

Novas tecnologias têm vindo a ser desenvolvidas e aplicadas no sentido de optimizar a 

qualidade do produto final. Actualmente, fruto do esforço de investimento feito pela indústria 

há a oferta de artigos ultracongelados de excelente qualidade. Estes já conseguiram 

conquistar o consumidor que tem noção que os produtos da pesca ultracongelados 

preservam todas as características organolépticas dos produtos da pesca frescos. 

Contudo, a comunicação social tem vindo a divulgar acções de fiscalização, por parte das 

autoridades competentes, aos produtos congelados e a identificação de alguns casos de 

fraude. Este facto pode levar à retracção da venda dos produtos mas, por outro lado, 

transmite também confiança ao consumidor que acredita que os agentes fiscalizadores lhes 

vão garantir a qualidade do produto. 

O crescente mercado de produtos congelados permitiu o aparecimento de novos produtos, 

provocou mudanças mais “amigas” e convenientes para o consumidor, como produtos 

sujeitos a congelação rápida individual (IQF) e de valor acrescentado (Venugopa, 2006). 

Após a congelação, as alterações bioquímicas e físicas que se traduzem em alterações 

irreversíveis nos produtos da pesca continuam a ocorrer, mas a um ritmo bastante mais 

lento. É frequente a deterioração dos produtos da pesca durante a armazenagem e para se 
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obter um produto de elevada qualidade devem os mesmos ter qualidade antes de 

congelados. 

A conservação de propriedades dos produtos da pesca congelados, passa por evitar a 

desnaturação proteica, a perda de peso (desidratação), a oxidação das gorduras 

(rancificação), o escurecimento do interior da massa muscular e o desenvolvimento de 

fenómenos enzimáticos, microbianos e bioquímicos nocivos (IPCP, 1990 in Silva, 2002). 

A congelação não pode ser considerada uma forma de inactivação microbiológica, mas é a 

forma mais eficiente de atrasar a multiplicação dos microrganismos por extensão da fase lag 

da curva de crescimento microbiológico (Da-wer, 2006). 

É fundamental perceber que a congelação apenas mantém a qualidade presente 

inicialmente no produto a congelar e nunca melhora as suas características qualitativas, pelo 

que a qualidade do artigo antes da congelação é de extrema importância. A utilização de 

matéria-prima de elevada qualidade é fundamental para a obtenção de produtos congelados 

de boa qualidade (Rahman, 1999). 

Óptima qualidade num produto congelado implica que todas as etapas do processo, desde a 

captura até à exposição do artigo para venda ao consumidor final, foram efectuadas com 

sucesso. A perda de qualidade em qualquer uma das etapas do processo é irreversível. 

 

4.1.1. Definição de pescado congelado 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 230/90 de 11 de Julho, pescado congelado é todo o pescado que, 

encontrando-se no melhor estado de frescura e salubridade foi estabilizado nesse estado 

por um processo de arrefecimento apropriado que lhe permitiu ultrapassar rapidamente a 

zona de temperatura de cristalização máxima e atingir uma temperatura igual ou inferior a -

18ºC em todos os seus pontos. 

O mesmo, no artigo 5º, número 2, define que o pescado congelado pode ser comercializado 

sob as seguintes formas de apresentação: 

• inteiro; 

• produto eviscerado: inteiro sem vísceras; 

• produto descabeçado eviscerado: inteiro sem cabeça e sem vísceras; 

• posta de peixe; 

• troço de peixe; 

• filete de peixe; 

• tranche de peixe. 

Esta operação consiste em submeter o pescado a temperaturas muito baixas (abaixo dos -

18ºC) e desta forma congelar a água inter e intracelular do pescado. À medida que a 
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temperatura baixa, até atingir o ponto de congelação, uma frente fria vai-se formando do 

exterior do produto para o interior. 

 

4.1.2. Objectivos da congelação  

 

O objectivo da congelação dos produtos da pesca é provocar a diminuição da temperatura 

do produto, e a consequente diminuição da velocidade das reacções de degradação. Desta 

forma, pretende-se que os produtos quando descongelados sejam indistinguíveis dos 

mesmos em frescos (Johnston et all., 1994). 

A congelação permite um abastecimento constante das indústrias conserveiras e outras que 

laboravam apenas em determinados períodos do ano. 

Esta forma de conservação veio, também, ao encontro da necessidade do consumidor de 

poupar tempo em deslocações constantes ao mercado. Ao adquirir produtos da pesca 

congelados, o consumidor precisa apenas de os conservar no congelador e consumi-los 

quando desejar, beneficiando de uma embalagem protectora, que este tipo de artigos dispõe 

(por vezes), e de um alargado prazo de validade. 

Actualmente, a maior parte das famílias dispõem de pouco tempo para ir às compras e 

confeccionar uma refeição saudável. Por este motivo, a compra de congelados constitui uma 

presença obrigatória no carrinho de compras de qualquer família, nomeadamente produtos 

da pesca congelados.  

Esta forma de conservação dos produtos da pesca permite a confecção de uma refeição 

saudável, em pouco tempo. 

Mais recentemente, tem vindo a ser desenvolvida uma nova gama de artigos congelados 

pré-cozinhados. Estes artigos facilitam a confecção, pois estão já pré-preparados. Alguns 

exemplos desta gama de artigos, derivados de produtos da pesca, com sucesso no 

mercado, são:  

• douradinhos, ou qualquer outra designação comercial de outra marca – consiste em 

pescada prensada e já panada, pronta a fritar ou para colocação no forno; 

• as refeições pré-cozinhadas – encontramos no mercado, diversas refeições, 

completas, já preparadas em que só falta o aquecimento em casa. Facilmente 

encontramos diversas refeições de bacalhau confeccionadas desta forma; 

• pastéis de bacalhau – o produto está já preparado, faltando apenas o processo de 

fritura; 

• filetes de pescada temperados – em que todo o tempero já está no produto, o 

processo de confecção está já iniciado. 
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4.1.3. A importância da temperatura no processo de congelação 

 

O controlo da temperatura é fundamental em todo o processo de modo a garantir um 

produto de qualidade (Johnston et all., 1994).  

De acordo com a legislação europeia referente a produtos identificados como sendo 

ultracongelados, após o processo de congelação e estabilização da temperatura, os 

produtos devem ser mantidos a -18ºC, ou temperaturas inferiores.  

A temperatura antes da congelação é de extrema relevância, uma vez que as características 

organolépticas do produto final estão dependentes do grau de deterioração do produto em 

fresco (Johnston et all., 1994). Esta deterioração é muito dependente da temperatura, à qual 

os produtos da pesca estão sujeitos. Por exemplo: o bacalhau, permanece comestível até 

15 dias após a captura se for mantido a 0ºC, no entanto, se armazenado a 5ºC, o prazo 

reduz-se para 6 dias. Segundo Johnston et all. (1994), os produtos da pesca com baixo teor 

de gordura, congelados por congelação rápida e depois armazenados, a temperatura 

controlada de -30ºC, permanecem em boas condições de armazenagem, por 9 meses ou 

mais. Os mesmos produtos armazenados a -10ºC terão um período de vida útil de apenas 

um mês.  

A temperatura influencia, significativamente, outras reacções que podem ocorrer nos 

produtos da pesca que alteram a sua textura e este facto torna-se bem evidente quando se 

descongela o produto. O peixe deixa de ter uma estrutura brilhante, firme e elástica, e passa 

a ter uma estrutura baça e esponjosa (Johnston et all., 1994). 

A desnaturação proteica, nos produtos da pesca congelados, depende directamente da 

temperatura e diminuirá à medida que a temperatura baixa. Segundo Johnston et all. (1994) 

os produtos da pesca tendem a ficar quebradiços e desta forma o exsudado produzido 

representará perda de peso, que desvalorizará o produto. Quando cozinhado, o produto 

será seco e fibroso.  

A oxidação lipídica provoca alterações indesejáveis no flavor do produto. Estas alterações 

são influenciadas, também, pela temperatura e diminuem à medida que a temperatura baixa 

e são particularmente, preocupantes em produtos da pesca com elevado teor de gordura 

(Johnston et all., 1994). 

Após o processo de congelação, é preciso haver controlo da temperatura durante o 

manuseamento, transporte e armazenagem, como uma medida de controlo de qualidade 

(Johnston et all., 1994). A vigilância constante para assegurar a manutenção de uma 

temperatura adequada é fundamental para obter um produto de qualidade. Por exemplo, 

durante o período de armazenagem de produtos da pesca congelados, as oscilações de 

temperatura são as principais responsáveis por reacções de degradação do produto. 
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No processo de congelação, a superfície dos produtos da pesca rapidamente fica à mesma 

temperatura que o meio envolvente. No entanto, a temperatura no interior dos produtos 

demora mais tempo a diminuir. 

A quantidade de calor a ser removido, durante o processo de congelação depende da 

temperatura inicial do produto, das características intrínsecas do produto, bem como da 

temperatura final que se pretende atingir (Johnston et all., 1994). Quanto maior a 

temperatura inicial do produto e menor a temperatura final desejada, maior a quantidade de 

calor que é necessária remover ao produto. 

Por vezes, é complicada a medição da temperatura em produtos da pesca congelados 

durante o manuseamento, transporte e armazenagem, devido à dureza do produto. No caso 

de blocos de produtos da pesca congelados, a temperatura pode ser medida, fazendo um 

buraco no bloco e inserindo um sensor, sendo que este terá de medir a temperatura no 

centro térmico. 

A Directiva 92/2/CE da Comissão, de 13 de Janeiro de 1992, estabelece o procedimento de 

amostragem e o método de análise para o controlo oficial das temperaturas de alimentos 

ultracongelados destinados à alimentação humana. 

Para realizar uma correcta medição da temperatura dos produtos da pesca, e desta forma 

garantir um produto de qualidade, deve ter-se em consideração o seguinte (Johnston et all., 

1994): 

• medir sempre a temperatura mais significativa, ou seja, identificar e medir a 

temperatura no ponto que demora mais tempo a arrefecer; 

• realizar uma série de medições em locais aleatórios; 

• o instrumento de medição de temperatura deverá penetrar profundamente no pescado 

de forma a evitar erros pela condutividade térmica; 

• a medição da temperatura deve ser realizada rapidamente, mesmo antes do 

manuseamento; 

• o instrumento de medição da temperatura deve reagir rapidamente a mudanças de 

temperatura; 

• deve utilizar-se equipamento calibrado  

Há um aspecto que é importante salientar: o centro dos produtos da pesca, estejam estes 

embalados ou não, não é necessariamente a última parte a congelar. Este facto só 

acontecerá se o processo de congelação ocorrer de forma idêntica de todos os lados do 

produto. 

De um modo geral (embora a espécie, a estação do ano e outros factores tenham extrema 

relevância), podemos considerar que os produtos da pesca começam o processo de 

congelação a temperaturas de -1ºC. A congelação inicial consubstancia-se na cristalização 

de uma porção de água, resultando na concentração da restante solução para posterior 
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redução do ponto de congelação da fracção não congelada. O processo continua, 

resultando numa depressão do ponto de congelação da solução concentrada, até que o 

ponto eutético da solução seja atingido (Heldman e Singh, 1981). Num produto alimentar, é 

provável que este seja constituído por mais que um soluto, pelo que serão atingidos 

diversos pontos eutéticos, durante o processo de congelação. 

O processo de cristalização de um produto alimentar inclui duas etapas: a nucleação ou 

formação de cristais e o crescimento do cristal (Heldman e Singh, 1981). A nucleação é a 

fase inicial do processo de congelação e envolve a presença de pequenos núcleos que são 

o centro da formação do cristal. A nucleação é relevante na taxa de congelação e no tipo de 

cristal formado num produto alimentar. O tamanho dos cristais num produto está 

directamente relacionado com o processo de nucleação (Heldman e Singh, 1981). O 

crescimento do cristal ocorre, apenas, após os núcleos estarem formados. 

A taxa de crescimento do cristal depende de diversos factores, dos quais se destacam: 

• a taxa às quais as moléculas de água reagem na superfície do cristal; 

• a taxa de difusão das moléculas de água da solução não congelada para a superfície 

do cristal; 

• a taxa de remoção do calor. 

Um factor que influencia todos os factores referidos é, sem dúvida, a temperatura. O 

crescimento do cristal diminui com a diminuição da temperatura. Este efeito é devido, 

primariamente, ao aumento da viscosidade da solução descongelada com a diminuição da 

temperatura e resulta numa diminuição da velocidade da reacção da superfície do cristal e 

na difusão mais lenta das moléculas de água para a superfície do cristal (Heldman e Singh, 

1981). 

Segundo Heldman e Singh (1981), a curva tempo-temperatura, para a operação de 

congelação, varia com a composição do produto e a localização dos componentes do 

produto na sua própria estrutura.  

 

4.1.4. A utilização de aditivos 

 

Durante o processo de congelação, células e tecidos podem ter uma conservação, adicional, 

se forem adicionadas substâncias conservantes. Alguns alimentos contêm estas 

substâncias naturalmente (Lund, Parquer e Gould, 2000). 

A utilização de aditivos minimiza as principais alterações indesejáveis, que podem ocorrer 

no produto durante o armazenamento, tais como: a desidratação, a perda de massa, a 

desnaturação proteica, a oxidação lipídica, entre outras.  

Da-wer (2006), destaca os fosfatos como aditivos no caso do pescado congelado. Estes 

desempenham um importante papel, minimizando a oxidação lipídica e minimizando 
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alterações proteicas indesejáveis. Desta forma, compostos hidrofilicos como açucares são 

excluídos da superfície proteica, estabilizando a estrutura original (Da-wer, 2006). 

Na escolha do conservante a utilizar, deve ter-se em consideração alguns factores, 

nomeadamente: 

• custo; 

• regulamentação alimentar; 

• alterações de propriedades sensoriais; 

• características do produto. 

Os agentes conservantes mais utilizados são: sucrose, sorbitol, fosfatos, açúcares, poli-

alcoois, hidratos de carbono, alginatos (especialmente o alginato de sódio), lactato de cálcio, 

carbonato de sódio, ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido glutâmico e outros revestimentos 

comestíveis. Os alginatos, além da sua acção anti-oxidante, transmitem também uma certa 

elasticidade à vidragem, evitando o estilhaçamento do gelo, tornando-o mais resistente e 

mais duradouro (Brito,1984). Os aditivos anti-oxidantes apresentam diversos modos de 

actuação e visam melhorar a eficiência da barreira física constituída pela camada de gelo de 

vidragem que envolve os produtos da pesca (Silva, 2002).  

Nunes e Batista (1987), realizaram estudos relativos à utilização de aditivos na vidragem de 

sardinha, nomeadamente a adição de ácido ascórbico e ácido cítrico. Estes dois aditivos 

foram incorporados na vidragem da sardinha armazenada a duas temperaturas diferentes -

18ºC e - 40ºC. Os autores concluíram que, de uma maneira geral, registou-se uma maior 

perda de qualidade na sardinha armazenada a -18ºC e o ácido ascórbico provou ser o mais 

eficiente na prevenção da oxidação lipídica. 

De acordo com Da-wer (2006), o principal “desafio” das substâncias conservantes é 

encontrar um composto que afecte o mínimo possível a qualidade sensorial dos produtos da 

pesca. Estudos recentes têm sido feitos envolvendo polímeros de glucose, que têm revelado 

resultados satisfatórios. 

 

4.2. O processo tecnológico de congelação dos produtos da pesca 

 

Teoricamente, o processo de congelação pode ser dividido em três fases distintas. 

Durante a primeira etapa do processo de congelação, verifica-se uma redução da 

temperatura inicial do produto até à temperatura inicial de congelação (Silva, 2002).  

Os fluidos que constituem os tecidos dos produtos da pesca contêm minerais solúveis e 

substâncias orgânicas, pelo que a formação de cristais de gelo se inicia a temperaturas 

abaixo dos 0ºC, ponto crioscópico.. O ponto crioscópico varia de espécie para espécie e de 

acordo com a composição de cada uma.  
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Na segunda etapa do processo, é necessária mais energia para transformar a água 

existente em gelo. É nesta fase que há formação de gelo no interior das células dos tecidos, 

onde a temperatura permanece constante, com valores próximos de -1ºC. De acordo com o 

mesmo autor, o processo designado por super-arrefecimento resulta de um estado 

termodinâmico instável que se inicia com a formação de agregados microscópicos 

originando a fase de transformação líquido-sólido. A concentração de solutos na fase 

aquosa vai aumentando, à medida que a operação de congelação se vai desenvolvendo. 

Esta concentração de solutos, tende a diminuir o ponto de congelação da água ainda por 

congelar.  

Este movimento da água provoca uma acumulação de água extracelular e de concentração 

de solutos intracelulares. Como consequência da concentração de solutos, as propriedades 

musculares, potencial de oxi-redução (pH), viscosidade e tensão de superfície alteram-se, 

provocando uma perda geral da qualidade do produto. Em alguns casos, proteínas sensíveis 

à força iónica desnaturam irreversivelmente, agregam-se e precipitam (Venugopa, 2006). 

É importante que esta fase dure o mínimo tempo possível, para garantir um produto final de 

boa qualidade (Silva, 2002). 

Quando cerca de 55% da água está transformada em gelo, a temperatura desce 

rapidamente e durante esta terceira fase, maior parte da água congela (Johnston et all., 

1994). Nesta fase verifica-se um abaixamento da temperatura, até que o produto adquire a 

temperatura final desejada antes do armazenamento, ocorrendo então a congelação da 

quase totalidade da água.  

Uma vez que quase toda a água fica indisponível para todas as reacções, as alterações 

indesejáveis não ocorrem, ou ocorrem a um ritmo muito lento.  

Todavia, este ideal nunca é atingido e permanece sempre, nos produtos da pesca, uma fase 

líquida imperceptível (água residual), que é suficiente para permitir trocas gasosas e 

algumas reacções enzimáticas. A água que nunca chega a congelar vai permitir a 

ocorrência de reacções de degradação (de diferentes origens) que têm lugar durante a 

armazenagem do produto congelado (Silva, 2002). 

O processo de congelação por si só, não é um método de conservação eficaz. Constitui 

apenas um meio de preparar os produtos da pesca para armazenagem a uma temperatura 

baixa.  

Na prática, considera-se que os produtos da pesca estão devidamente congelados se a 

temperatura no centro térmico é de -18ºC (Brito, 1984). 
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4.2.1. Manuseamento dos produtos da pesca antes da congelação 

 

Tal como o que já havia sido referido, a qualidade dos produtos da pesca congelados, é 

reflexo do produto que lhe deu origem, pelo que é fundamental que os produtos da pesca a 

congelar sejam os mais frescos possíveis. 

O manuseamento dos produtos da pesca antes da congelação não deve resultar numa 

alteração da qualidade do produto a congelar. Porém, infelizmente, os códigos de boas 

práticas e a legislação em vigor, nem sempre são cumpridos e basta um erro na 

manipulação do produto antes da congelação para que este perca qualidade, para sempre. 

De acordo com o já descrito, o desenvolvimento microbiológico dos produtos da pesca 

inicia-se mal estes morrem. Como tal, no caso do pescado, é fundamental prepará-lo para a 

congelação, realizando a evisceração e o descabeçamento, para minorar a contaminação. A 

remoção das vísceras do pescado deve ser realizada o mais rapidamente possível, após a 

captura, de forma a minimizar a taxa de degradação. A remoção das vísceras do pescado 

liberta sangue que deve ser imediatamente removido por lavagem. O fígado de alguns 

peixes também deve ser removido, devido ao seu elevado teor de gordura, pois pode 

originar reacções de oxidação lipídica (Johnston et all., 1994). 

Johnston et all. (1994) afirmam que o peixe deve ser colocado em água fria durante 15 a 30 

minutos, para que o sangue escorra, enquanto que a temperatura envolvente deverá ser 

baixa. No final deste processo o peixe deverá ser sujeito a uma última lavagem antes de ser 

congelado. 

É importante que os produtos da pesca se mantenham a temperaturas de refrigeração, 

antes de serem congelados e é também importante manter um elevado padrão de higiene 

nas instalações, no manuseamento e no processamento dos produtos, de forma a minimizar 

contaminações microbiológicas. 

 

4.2.2. Processos de congelação 

 

A escolha do processo de congelação e do tipo de equipamento a utilizar é fundamental, 

para a obtenção de um produto final de qualidade. 

Há três factores que devem ser tidos em consideração na escolha do aparelho de 

congelação a utilizar, são eles factores: financeiros, funcionais e de viabilidade (Johnston et 

all., 1994). Considerações financeiras devem ter em consideração o custo do equipamento, 

bem como os custos de manutenção e o custo de perda de qualidade do produto (por 

exemplo: a deterioração e a desidratação). Congeladores caros devem justificar a sua 

aquisição pela mais valia que transmitem ao produto final. 
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Considerações funcionais têm em conta factos tais como se o equipamento tem a 

capacidade de congelar o produto da forma mais eficiente, dadas as características 

intrínsecas do produto. Considerações de viabilidade têm em conta os aspectos práticos de 

manuseamento do equipamento, tais como: mão-de-obra especializada que possua 

conhecimentos para trabalhar com o equipamento, espaço para colocar o equipamento na 

linha de produção, entre outros factores. 

Os três tipos de congeladores mais utilizados podem ser classificados tendo como base a 

forma de transferência térmica: contacto, convecção em que o meio de transferência pode 

ser ar ou salmoura. 

 

4.2.2.1. Congelação por contacto  

 

Neste método de congelação, o produto é colocado em contacto com uma superfície de 

metal arrefecida por um fluido frigorigénico.  

Frequentemente, são utilizadas placas de metal, a muito baixas temperaturas, que 

contactam directamente com o produto e provocam a congelação por transferência directa 

de calor. 

As placas de metal estão colocadas paralelamente entre elas e podem ser horizontais ou 

verticais. O espaço entre as placas é variável, mas deve permitir acomodar uma camada de 

produtos, entre cada placa, alternadamente.  

O produto a congelar deve ter, em contacto directo com as placas de congelação, todas as 

superfícies expostas, para que a transferência de calor se realize o mais rapidamente 

possível.  

A pressão aplicada, entre as placas, tem de permitir um bom contacto com o produto, de 

forma a facilitar a transferência de calor (Rahman, 1999). Esta pressão aplicada tende a 

reduzir a resistência à transferência de calor e por consequência o tempo de congelação 

(Heldman e Singh, 1981). 

O fluido refrigerante deverá estar a uma temperatura muito baixa. A temperatura de -40ºC 

permite uma boa troca de calor com o produto.  

Este tipo de congelação minimiza o problema de desidratação do produto e é especialmente 

eficaz em produtos uniformes e com uma superfície lisa que permita estabelecer bom 

contacto com as placas (Johnston et all., 1994). 

O produto congelado, resultante deste tipo de congelação, fica com a forma de um bloco 

paralelipipédico, o que limita a sua utilização para congelação de produtos da pesca em 

bloco. 

O equipamento com placas na horizontal é utilizado especialmente em instalações em terra. 

Este equipamento é muito utilizado para produtos da pesca destinados ao retalho e ao 
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catering, que são embalados antes do processo de congelação. As embalagens são 

colocadas em contacto com as placas horizontais e por pressão hidraúlica, estabelece-se 

contacto entre as superfícies (Johnston et all., 1994). 

O equipamento com placas verticais, é principalmente utilizado para a congelação de blocos 

produtos da pesca inteiros, embora também permita a congelação individual, a bordo das 

embarcações de pesca.  

 

Estima-se que cerca de 10% do pescado capturado anualmente se perde devido à 

deterioração microbiana (Da-wer, 2006). Esta situação pode ser minorada pela adopção de 

regras de manuseamento e higiene que evitem contaminações cruzadas nos produtos da 

pesca crus. 

De acordo com Huss in Cardador, Batista, Falcão, Monteiro e Henriques (2001), o 

metabolismo e a flora bacteriana comensal da pele e intestinos dos peixes marinhos, estão 

adaptados a temperaturas mais baixas do que os dos mamíferos terrestres. Desta forma, a 

refrigeração tem menor efeito na redução da deterioração de origem microbiana, 

comparativamente com a carne de mamíferos terrestres e aves, mas continua a ser a forma 

mais eficiente de minorar as reacções de deterioração dos produtos da pesca. Segundo 

Cardador, Batista, Falcão, Monteiro e Henriques (2001), a deterioração dos produtos da 

pesca resulta, essencialmente, do efeito combinado de reacções químicas resultantes da 

actividade de enzimas endógenas e do desenvolvimento bacteriano.  

Considerando que as viagens de pesca têm duração variável em função da espécie e dos 

locais de captura, o período de vida útil dos produtos da pesca conservados apenas em 

gelo, pode ser curto.  

Segundo Brito (1984), se o peixe capturado, tiver que sofrer um longo período de 

conservação até chegar a terra, a refrigeração torna-se insuficiente para manter os produtos 

da pesca com qualidade. Nestes casos dever-se-á realizar a congelação feita a bordo da 

embarcação de pesca. 

Os modernos navios-fábrica possuem equipamento que permite a preparação e laboração 

dos produtos da pesca, como filetagem, congelação em bloco, entre outras operações 

fabris. 

Frequentemente os equipamentos de congelação utilizados nas embarcações são os 

mesmos que os utilizados em terra, mas com pequenos ajustes. Todavia, estas alterações 

realizadas têm de obedecer à legislação em vigor. O Regulamento (CE) nº 853/2004, de 29 

de Abril, anexo III, secção VIII, capitulo I, número I, alínea C, estabelece os requisitos para 

os navios congeladores. Destes requisitos destaco partes do ponto 1, 2 e 3, que referem 

algumas normas que estes navios devem cumprir. A alínea D, do mesmo regulamento, 

estabelece os requisitos para os navios fábrica, dos quais destaco do ponto 1, as 
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respectivas alíneas que referem as características que os navios-fábrica devem possuir. No 

número II, do capítulo I, da secção VIII, do anexo III, do mesmo regulamento, são 

estabelecidos os requisitos em matéria de higiene para os navios-fábrica. 

A escolha do equipamento de congelação depende da pesca realizada e do espaço livre da 

embarcação. Os congeladores de placas horizontais ocupam mais espaço, mas permitem 

congelar produtos da pesca de maiores dimensões. Os congeladores verticais ocupam 

menos espaço, mas têm uma capacidade de trabalho mais limitada.  

Basicamente, os navios-fábrica, devem obedecer às mesmas regras que as fábricas em 

terra, com os devidos ajustamentos, pela particularidade de estarem em movimento e o local 

de captura ser o mesmo que o de transformação, bem como o facto do custo de toda esta 

operação ser mais elevado para um navio-fábrica do que para uma fábrica em terra. Tendo 

em consideração o custo da realização da congelação no mar, é importante considerar se é 

mesmo indispensável realizar esta operação a bordo, ou se esta pode ser realizada em 

terra. Conclui-se, que muitas vezes, é apenas viável a congelação de peixes inteiros a bordo 

e as operações de filetagem, ou qualquer outro tipo de preparação deverão ser realizados 

em terra firme.  

 

4.2.2.2. Congelação por salmoura 

 

No processo de congelação por salmoura, o produto é mergulhado numa tina com um fluido 

a muito baixas temperaturas, permitindo uma transferência directa de calor (Brennan, 

Butters, Cowell e Lilly, 1969). 

Segundo Brennan, Butters, Cowell e Lilly (1969), os fluidos utilizados neste tipo de 

equipamentos devem ter as seguintes características: não podem ser tóxicos, têm de ser 

baratos, estáveis, de baixa viscosidade, baixa pressão de vapor, baixo ponto de congelação 

e com uma boa condutividade. 

É fundamental garantir que os fluidos utilizados não alteram as características do produto: 

sabor, cor e flavor. A salmoura deve, ainda, não constituir qualquer risco para a saúde do 

consumidor e deve ter uma densidade inferior à do produto sobre o qual vai actuar. 

De acordo com Brennan, Butters, Cowell e Lilly (1969), este método de congelação 

apresenta vantagens face ao método de congelação por contacto, realçando-se o facto dos 

produtos poderem ser congelados individualmente. Estes produtos, designados como IQF, 

são vantajosos, pois ao permitir a fácil individualização dos artigos estes ficam mais 

atraentes para o consumidor, que não tem de adquirir o bloco inteiro, mas apenas a 

quantidade de produto que desejar.  

Todavia, Herrmann (1970), refere que os produtos da pesca congelados utilizando este 

método, têm maior tendência para alteração da cor, do que os mesmos congelados por ar 
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forçado. Esta alteração de cor é principalmente verificada na zona das guelras que mudam 

de tonalidade clara, para tonalidade escura muito facilmente. Esta reacção tem um impacto 

bastante negativo no valor comercial do produto, já que a tonalidade clara das guelras é um 

sinal de falta de frescura. 

 

4.2.2.3. Congelação por ar forçado 

 

A congelação por ar forçado, consiste em fazer circular ar arrefecido a uma temperatura 

muito baixa e a elevada velocidade (a cerca de 1 a 20m/s) num túnel de congelação 

(congelação em túnel de ar frio), provocando um rápido arrefecimento do produto (Rahman, 

1999). 

Segundo Venugopa (2006), a circulação do ar a -30ºC e a uma velocidade de 10 a 12 m/s é 

o binómio mais utilizado. Velocidades do ar ainda mais elevadas podem ser justificadas para 

produtos que necessitam de um tempo de congelação abaixo dos 30 minutos. Quanto mais 

alta a velocidade de circulação do ar, maior é o coeficiente de transferência de calor.  

Deve ter-se em consideração que este tipo de equipamentos pode provocar a desidratação 

do produto.  

Este método pode ser utilizado de diversas formas, variando a forma de interacção do ar 

com o produto, sendo que a mais utilizada na congelação de produtos da pesca é a que se 

descreve de seguida (Rahman, 1999): 

• Congelação por túnel – com este método os produtos são colocados num tapete e 

atravessam um túnel, no qual circula o ar a temperaturas muito baixas. Este método 

apresenta como principal mais valia a versatilidade. Pode ser utilizado para 

congelação de produtos de formas irregulares (muito útil na congelação de marisco), 

mas apresenta, também alguns inconvenientes que descrevemos de seguida. 

De acordo com Heldman e Singh (1981), este método só deverá ser aplicado se o produto a 

congelar tiver um tempo de congelação reduzido, para evitar grandes perdas de 

componentes durante o processo de congelação. Os congeladores contínuos são caros e 

requerem algum espaço disponível (Johnston et all., 1994). Algumas ineficiências neste tipo 

de congeladores podem ser atribuídas ao insuficiente ou não uniforme fluxo de ar sobre o 

produto; ar deve ser direccionado para que flua sobre o produto uniformemente (Johnston et 

all., 1994). 

 

4.2.2.4. Congelação por criogenia 

 

Segundo Rahman (1999), no método de congelação por criogenia, gases liquefeitos são 

colocados em contacto directo com o produto, arrefecendo-o. O produto é exposto a 



Identificação dos factores determinantes para o sucesso da conservação do pescado 34 

temperaturas abaixo de -60ºC, em contacto directo com azoto líquido ou dióxido de carbono 

líquido. Este método de congelação é extremamente eficaz, mas exige um controlo rigoroso 

do mesmo. Em contraste com os sistemas de refrigeração mecânicos, neste método não há 

recirculação de fluido criogénico, apenas consumo. 

Há diversas formas de exposição do artigo ao líquido criogénico utilizado, das quais se 

destacam as seguintes:  

• O líquido é vaporizado directamente sobre o produto; 

• O produto é imerso numa tina contendo o fluido criogénico. 

O tempo de congelação, deste método, é substancialmente inferior quando comparado com 

outros processos. Utilizando este método, os cristais de gelo formados nas células são 

muito pequenos, pelo que o dano causado à parede celular é praticamente inexistente 

preservando-se, desta forma, todas as características organolépticas do produto em fresco. 

Uma congelação tão rápida reduz a perda de peso do produto por evaporação. 

Este método apresenta diversas vantagens, sendo as mais relevantes as que se descrevem 

de seguida (Brennan, Butters, Cowell e Lilly, 1969): 

• Flexibilidade – este método pode ser utilizado numa vasta gama de produtos; 

• Baixa taxa de desidratação do produto; 

• Inexistência de contacto com oxigénio, impedindo-se assim reacções de degradação 

que necessitam de oxigénio; 

• Ausência quase total de exsudado; 

• Óptima qualidade do artigo em termos de flavor e aparência; 

• O processo de congelação é muito rápido; 

• O espaço físico necessário para ter este equipamento é relativamente pequeno. 

Este método apresenta alguns inconvenientes, tais como: o elevado custo de produção e 

de manutenção dos equipamentos e o facto de o produto final poder tornar-se quebradiço 

e frágil por estar sujeito a temperaturas tão baixas (Nicodemos, 1999). 

 

Em suma, o equipamento de congelação escolhido, quando se pretende congelar produtos 

da pesca, deve ter em conta diversos factores, dos quais se destacam os seguintes: o 

capital disponível para a produção, o espaço disponível na fábrica, as características 

intrínsecas do produto, a qualidade exigida ao produto final, a mão-de-obra especializada 

existente, entre outros.  
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4.2.3. Tempo de congelação 

 

De acordo com Brennan, Butters, Cowell e Lilly (1969), o tempo de congelação de um corpo 

pode ser definido como o tempo que demora até o centro térmico do produto atingir a zona 

de cristalização máxima.  

Se este período de tempo é inferior a 2 horas o produto é designado como sendo 

ultracongelado. Esta designação encontra-se, vulgarmente, nos produtos congelados do 

mercado e representa uma mais valia para a qualidade do produto. 

Segundo Heldman e Singh (1981), o cálculo do tempo de congelação é um critério básico 

para a criação de sistemas de congelação e para a programação da operação de 

congelação, pois permite saber quanto tempo deve o produto estar exposto à congelação. 

Nestes termos, como será demonstrado, o tempo de congelação de um produto pretende-se 

que seja o mais curto possível. Quanto menor o tempo de congelação melhor a qualidade 

do produto final obtido. 

Há diversos factores que influenciam o tempo de congelação, dos quais se destacam os 

seguintes (adaptado de Johnston et all., 1994): 

• Tipo de equipamento de congelação – influencia consideravelmente o tempo de 

congelação. O ideal seria optar por um equipamento que baixasse a temperatura do 

produto, o mais rapidamente possível, mas há que ter em consideração os custos 

associados a essa operação e ponderar todos os factores ao escolher o rácio 

custo/qualidade que se pretende atingir com os produtos da pesca; 

• Temperatura utilizada no processo de congelação – quanto mais baixa for a 

temperatura de congelação mais rapidamente os produtos da pesca são congelados. 

Todavia, o custo da operação aumenta à medida que a temperatura baixa e é preciso 

ter este facto em consideração na escolha da temperatura a aplicar;  

• Sistema de refrigeração e condições de operação – os produtos da pesca devem ser 

refrigerados mal são capturados, para preservar a qualidade do mesmo, para posterior 

congelação. É importante obedecer a códigos de boas práticas no manuseamento do 

mesmo, para obter um produto final de qualidade; 

• Velocidade do ar (se o processo de congelação utilizar a circulação de ar) – o tempo 

de congelação diminui à medida que a velocidade do ar aumenta. Mas esta relação 

não é linear e depende de muitos outros factores; 

• Temperatura do produto – quanto maior o diferencial entre a temperatura inicial do 

produto e a temperatura final que se pretende obter, maior será o tempo de 

congelação; 
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• Espessura do produto – quanto maior a espessura do produto, maior o tempo de 

congelação, pois o centro térmico do produto demora mais tempo a adquirir a 

temperatura final pretendida; 

• Forma do produto – a forma do produto tem grande influência no tempo de 

congelação; 

• Área de contacto do produto e densidade – quanto maior a superfície de contacto do 

produto com a fonte de frio, menor o tempo de congelação; 

• Embalagem do produto – relevante se o produto for congelado embalado. O método 

de embalagem e as características do material de embalagem têm grande influência 

no tempo de congelação, pois a transferência de calor entre o produto e o meio 

envolvente dependem da condutividade do material; 

• Espécie do pescado – quanto maior o teor de gordura do produto, mais baixo o seu 

teor em água. A maior parte do calor extraído na operação de congelação tem como 

objectivo transformar a água em gelo. Desta forma, quanto menor o teor de água, 

menor o tempo de congelação, pois menor a quantidade de calor que é necessário 

extrair para congelar o produto. 

 

4.2.4. Velocidade de congelação 

 

A velocidade de congelação (ºC/h) é o quociente da diferença entre as temperaturas inicial e 

final e o tempo de congelação (Nicodemos, 1999). É importante compreender a importância 

desta variável no processo tecnológico de congelação de produtos da pesca, pelo que se 

pode verificar, de seguida, as implicações da velocidade de congelação neste processo. 

As células animais, ao contrário das vegetais, não têm uma parede celular estruturalmente 

forte. Normalmente, as membranas das células animais têm uma permeabilidade maior que 

o complexo parede celular e membrana celular das células vegetais, e como tal a membrana 

de uma célula animal é muito menos eficaz contra a propagação de gelo. Por este motivo, a 

congelação interna das células animais acontece mais facilmente do que a congelação 

interna das células vegetais (Mallet, 1994). 

A congelação de pescado acabado de ser capturado, utilizando azoto líquido, não altera a 

estrutura celular do produto, mas a congelação a -5ºC, altera significativamente a estrutura 

celular. Se a congelação for suficientemente rápida os cristais de gelo formados não 

destroem as membranas celulares.  

O processo de congelação por si só, não é um método de conservação eficaz. Constitui 

apenas um meio de preparar os produtos da pesca para armazenagem a uma temperatura 

baixa.  

Há três tipos de congelação: congelação ultra-rápida, congelação rápida e congelação lenta. 
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A velocidade de congelação determina o tamanho dos cristais de gelo, a desidratação e os 

danos nas paredes celulares. A congelação rápida resulta em menor desidratação celular, 

menores danos nas paredes celulares e menores alterações estruturais, face à congelação 

lenta (Rahman, 1999). Quanto mais rápida for a cristalização, menores os cristais de gelo 

formados e menores as alterações estruturais do produto. No caso da descongelação é 

precisamente o oposto, ou seja, quando o aquecimento é lento a água descongelada pode 

migrar para as células de onde partiu e o equilíbrio é atingido desta forma (Rahman, 1999).  

 

4.2.4.1. Congelação lenta 

 

Segundo Johnston et all.  (1994) , congelação lenta significa que o produto permanece mais 

tempo na zona de máxima actividade, facilitando a ocorrência de reacções de degradação. 

Este facto faz com que o produto final possua características distintas de um outro produto 

que sofreu um tipo de congelação rápida. 

Quando a velocidade de congelação é lenta, formam-se partículas de gelo microscópicas 

dentro de cada fibra muscular. Quanto menor a velocidade de congelação, menor o número 

de partículas formadas, mas maior o tamanho de cada cristal de gelo. O tamanho dos 

cristais de gelo depende não só da velocidade de congelação, mas também das condições 

de arrefecimento, à qual os produtos da pesca estiveram sujeitos antes da congelação. 

Estes cristais ao crescerem dentro as células, rasgam a membrana celular e desta forma 

ocorre a migração da água das células. Esta água é utilizada no crescimento dos cristais de 

gelo formados (Silva, 2002). Os cristais de gelo formados, além da sua acção mecânica, 

actuam também como agentes de desnaturação das substâncias químicas intracelulares. 

No final do processo de congelação lenta dos produtos da pesca resulta uma massa 

desorganizada, carnosa e esponjosa, que no decorrer do processo de descongelação, vai 

libertar um abundante exsudado (resultante da concentração de líquidos que se escaparam 

das células dilaceradas e se acumularam nos espaços intercelulares ou intersticiais) 

arrastando proteínas e outros compostos de elevado valor nutritivo, com a consequente 

diminuição do poder alimentar do produto.  

Neste tipo de congelação o exsudado pode chegar a atingir 20% do peso do produto 

(Venugopa, 2006). O exsudado não regressa às células quando ocorre a descongelação, 

devido aos danos que foram provocados nas paredes celulares, resultando numa diminuição 

de peso do artigo e profundas alterações químicas e físicas nos constituintes nutritivos 

(Rahman, 1999). Este líquido libertado, por sua vez, contém enzimas que vão atacar os 

tecidos do produto (Brito, 1984). Qualquer dano celular jamais será reparado. 

Segundo Brito (1984), o pescado ao perder estes líquidos (intercelulares e intracelulares), 

torna-se fibroso, menos apaladado e menos nutritivo. No caso dos filetes, estes escurecem, 
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ficam translúcidos e vítreos, enquanto que os congelados por congelação rápida são 

brancos e opacos (Venugopa, 2006). 

De acordo com Brito (1984), em consequência do descrito, depreende-se que a congelação 

lenta é um processo tecnologicamente indesejável, que inferioriza consideravelmente os 

produtos da pesca, fazendo-o perder grande parte do seu valor nutritivo e comercial.  

 

4.2.4.2. Congelação rápida e ultra-rápida  

 

De acordo com Johnston et all. (1994), é pouco provável que um painel de provadores 

consiga distinguir pescado congelado em 1 hora do congelado em 8 horas, mas à medida 

que o tempo de congelação ultrapassa as 12 horas esta diferença torna-se mais evidente. 

Para evitar os inconvenientes apontados na congelação lenta, recorre-se à congelação 

rápida. Os produtos resultantes deste tipo de congelação podem definir-se como produtos 

ultracongelados. Um produto ultracongelado de acordo com o Decreto-Lei (DL) 37/2004, é 

todo o produto da pesca que foi submetido a um processo adequado de congelação, dito 

“ultracongelação”, que permite ultrapassar tão rapidamente quanto necessário a zona 

máxima de formação de cristais, fazendo com que a temperatura do produto, em todos os 

seus pontos e após estabilização térmica, se mantenha sem interrupções a níveis iguais ou 

inferiores a -18ºC. 

De acordo com Novikov (1983), quanto mais baixa a temperatura de congelação, menor a 

quantidade de cristais formados e menores os danos nas fibras musculares dos produtos da 

pesca.  

Os cristais de gelo formados, neste tipo de congelação, são muito mais pequenos 

relativamente aos da congelação lenta, formando uma minúscula massa cristalina dispersa 

por todo o protoplasma celular. Com uma congelação ultra-rápida, a imagem microscópica 

das fibras musculares demonstra que o produto congelado é praticamente idêntico ao tecido 

em fresco. Os produtos da pesca resultante de uma congelação rápida, ao serem 

descongelados conservam a consistência, o valor nutritivo e mantém inalteradas as 

qualidades organolépticas, oferecendo uma palatibilidade e um aspecto muito semelhante 

aos mesmos em fresco. Desta forma, a membrana celular não é danificada e o pouco 

exsudado liberto na operação de congelação é reabsorvido na descongelação, além disso o 

produto é mais suculento e tem uma textura agradável. Neste tipo de congelação o 

exsudado formado é bastante inferior ao que se verifica na congelação lenta (Venugopa, 

2006).   

Segundo Rahman (1999), a formação de gelo dentro da célula pode causar danos 

irreparáveis e que provocam a libertação de sistemas de enzimas que podem produzir 

alterações organolépticas indesejáveis. Estas reacções podem ser minoradas por 



Identificação dos factores determinantes para o sucesso da conservação do pescado 39 

tratamentos térmicos que provoquem a desnaturação das enzimas antes da congelação, 

como o branqueamento. 

A congelação rápida consiste numa diminuição da temperatura dos produtos da pesca, 

desde a sua temperatura de captura ou conservação, para uma temperatura de cerca de -

40ºC, num breve espaço de tempo entre 1 a 2 horas (Brito, 1984). No caso de produtos IQF, 

o tempo de congelação pode ser de 3 a 20 minutos, dependendo do equipamento utilizado, 

do tamanho de peixe e da temperatura inicial do produto. Segundo Venugopa (2006), o 

ponto óptimo de qualidade dos produtos da pesca foi atingido com uma velocidade de 

congelação de 2 a 5 cm/h.  

Embora a congelação rápida tenha muitas vantagens, alguns produtos tornam-se 

quebradiços se a velocidade de congelação for excessiva (Rahman, 1999). Esta situação 

deve-se aos motivos que se explicam de seguida (Rahman, 1999):  

• Expansão do volume – o aumento do volume da célula devido ao tamanho dos cristais 

de gelo formados e ao espaço livre na micro estrutura são os principais responsáveis 

pelos danos mecânicos causados nas células, durante o processo de congelação. 

Este mecanismo é muito mais relevante no caso da congelação lenta, em que os 

cristais de gelo formados são maiores, mas pode também verificar-se na congelação 

ultra-rápida; 

• Contracção e expansão – a quebra do produto, pode também ocorrer por libertação da 

tensão interna causada pela não uniforme contracção durante a congelação rápida. 

Quer a contracção, quer a expansão podem provocar quebras no produto; 

• Pressão interna – a congelação rápida provoca a formação de uma crosta na 

superfície, que serve de conservação e impede a expansão do produto quando a parte 

não congelada do produto começa a congelar. Este processo cria tensão interna. A 

quebra acontece se a pressão interna exceder a pressão do material exterior durante o 

processamento. 

Em suma, as principais vantagens da congelação rápida, em contraste com a congelação 

lenta, são as seguintes (Brennan, Butters, Cowell e Lilly, 1969): 

• Os cristais de gelo formados são muito mais pequenos, pelo que causam menos 

danos na estrutura celular e na textura do produto; 

• O produto é rapidamente arrefecido, o que minimiza o desenvolvimento de bactérias, 

bolores e leveduras; 

• É vantajoso ao nível do rendimento de produção do produto. 

Esta forma de congelação, é a utilizada actualmente na indústria, pois é aquela que permite 

obter um produto de qualidade e apresenta as vantagens já referidas. 

 

 



Identificação dos factores determinantes para o sucesso da conservação do pescado 40 

4.2.4.3. Congelação rápida individual 

 

Os produtos sujeitos a congelação rápida individual são congelados como simples unidades 

que não necessitam de sofrer descongelação para serem divididos em sub-partes, ou até 

mesmo para serem cozinhados (Johnston et all., 1994). Este processo permite que o 

consumidor final possa adquirir apenas pequenas porções de produtos e não um bloco 

inteiro, que teria de ser serrado ou descongelado para individualização de porções 

(Brennan, Butters, Cowell e Lilly, 1969). 

O processo de congelação rápida individual, comercialmente conhecido apenas como IQF, é 

muito utilizado em produtos de valor acrescentado, como camarão e filetes de peixe. Esta 

forma de congelação permite congelar estes produtos, em apenas 2 a 5 minutos, com uma 

taxa de desidratação mínima. 

A congelação rápida individual dos produtos da pesca apresenta diversas vantagens face à 

congelação em bloco, tais como (adaptado de Brennan, Butters, Cowell e Lilly, 1969): 

• Tempo de congelação mais curto; 

• Melhor sabor do produto final; 

• Características organolépticas semelhantes às do produto em fresco; 

• Melhor flavor do produto; 

• Maior valor nutritivo do produto; 

• Menor desidratação; 

• Menor quantidade de exsudado formado; 

• Requer menos tempo de confecção; 

• Maior conveniência no manuseamento; 

• Permite a produção de produtos pré-cozinhados; 

• Maior rigor na higiene; 

• Menor probabilidade de adulteração do produto; 

• Permite obter um produto sazonal, durante todo o ano, com características quase 

idênticas ao produto em fresco; 

Porém, este processo apresenta, algumas desvantagens das quais se destacam as 

seguintes (Brennan, Butters, Cowell e Lilly, 1969): 

• Necessidade de espaço de armazenagem e possibilidade de descongelação e 

recongelação se ocorrerem flutuações de temperatura no armazenamento; 

• Os produtos da pesca congelados em IQF ficam mais sujeitos a processos de 

oxidação do que os mesmos em bloco. 

Pela importância que este tipo de artigos representa no mercado mundial, para além da 

legislação existente, existem normas e códigos a aplicar no manuseamento e tratamento 

deste tipo de artigos. O Codex Alimentarius (anexo I) é um bom exemplo desta situação. 
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Os produtos IQF, regra geral, têm um valor de mercado mais elevado do que o mesmo 

artigo, conservado em bloco. Todavia, não é fácil comparar os preços de um mesmo artigo 

congelado em bloco versus congelado individualmente. O preço de um artigo congelado em 

bloco é calculado com base no peso líquido escorrido, enquanto que no caso do mesmo 

artigo congelado individualmente, o preço inclui a água de vidragem que o produto contém 

(Brennan, Butters, Cowell e Lilly, 1969). 

 

4.2.5. Vidragem 

 

A vidragem é uma operação fundamental na conservação de produtos da pesca 

congelados.  

Logo que os produtos da pesca saem do equipamento de congelação, devem sofrer a 

operação de vidragem, ou então deverão ser embalados e colocados, de imediato, numa 

câmara de conservação de congelados. Se o período de armazenagem for relativamente 

curto, a operação de vidragem pode não ser necessária (Johnston et all., 1994). Todavia, 

regra geral, os produtos que sofrem congelação permanecem armazenados durante um 

período de tempo considerável, pelo que se não forem vidrados e embalados, podem sofrer 

desidratação, oxidação lipídica e outras reacções que diminuem a qualidade do produto. Por 

este motivo, a operação de vidragem é indispensável no processo de congelação, de quase 

todos os produtos derivados da pesca. 

 
4.2.5.1. Definição da operação de vidragem  

 

O DL 37/2004 define água de vidragem como “a quantidade de água para consumo 

humano, contendo ou não aditivos autorizados, aplicada por imersão ou pulverização, de 

modo a formar uma camada de gelo à superfície dos produtos congelados e 

ultracongelados, desde que o líquido seja apenas acessório em relação aos elementos 

essenciais do preparado e, por conseguinte, não seja decisivo para a compra”. Ou seja, a 

operação de vidragem consiste na aplicação de uma camada de gelo na superfície do 

produto por vaporização, por mergulhar directamente o produto em água ou utilizando 

outros métodos (IPCP, 1990 in Silva, 2002). 

O método de vidragem mais utilizado consiste em mergulhar (manual ou mecanicamente) os 

produtos da pesca congelados, durante alguns segundos, num tanque de água doce, 

previamente arrefecido. Ao haver contacto do líquido de vidragem com os produtos 

congelados, verifica-se, instantaneamente, a formação de uma camada de gelo à superfície 

do produto. 
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Se o método de vidragem utilizado for manual, os produtos da pesca a vidrar são colocados 

em cestos de plástico ou de aço inoxidável, os quais são rapidamente mergulhados no 

tanque de água fria.  

Se o método de vidragem for mecânico, em vez de cestos, são utilizados tapetes rolantes 

que encaminham os produtos da pesca para o tanque de água refrigerada onde este passa 

e logo a seguir é transportado por outro tapete para um túnel de congelação onde a camada 

de água superficial vai consolidar (Brito,1984). A imersão do produto deve ser rápida, 

permitindo a formação de uma película fina que envolva o produto uniformemente. Se a 

imersão for mais demorada, a película formada é mais espessa, o que faz com que a 

diferença entre o peso bruto e peso líquido escorrido, seja maior. Verificando-se esta 

situação, o consumidor sente-se defraudado uma vez que paga água ao preço de peixe. 

Existe ainda outro sistema de vidragem, que consiste em encaminhar sobre um tapete 

rolante os produtos da pesca a vidrar, para uma cortina de água fria. Esta água cai em 

cascata ou em spray, molhando o produto rapidamente e deixando-o coberto por uma fina 

camada de gelo. Ou seja, o pescado logo que atravessa a “cascata” é pulverizado pela água 

fria e fica com uma camada de água de vidragem (Brito,1984). Este método é eficiente, mas 

mais uma vez, torna difícil a formação de uma camada de vidragem uniforme (Johnston et 

all., 1994). 

Segundo Johnston et all. (1994), a vidragem por imersão, não é o método mais 

recomendado. A temperatura ambiente dos tanques não deverá ser superior a 10ºC 

(Brito,1984). A espessura da película de vidragem pode variar consideravelmente. A água 

de vidragem em filetes IQF vidrados recorrendo a este método pode variar entre 2 e 20%, 

mesmo tentando que o tempo de imersão seja o mais constante possível. Outra 

desvantagem deste método é a contaminação microbiológica à qual a água de vidragem 

pode estar sujeita, pelo que é conveniente ter a máxima precaução com a qualidade da 

água do tanque de vidragem pois, embora este se encontre a uma temperatura que não 

propicia ao desenvolvimento microbiano, pode haver multiplicação de microrganismos a um 

ritmo mais lento e contaminações cruzadas que provoquem a deterioração do produto 

(IPCP, 1990 in Silva, 2002). 

A água utilizada na operação de vidragem deverá ser água doce e potável e não água do 

mar. A água salgada contém uma elevada concentração de cloreto de sódio que tende a 

depositar-se na superfície dos produtos da pesca e absorver a água de constituição dos 

mesmos, deteriorando os produtos (Brito, 1984).  

A camada de gelo formada funciona como um invólucro cuja espessura não é, contudo, 

permanente em virtude da água se evaporar durante a armazenagem. Assim, se os 

produtos da pesca não dispuserem de outra protecção para além da vidragem, é 
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conveniente controlar o produto, com regularidade, e tornar a vidrar sempre que necessário 

(Silva, 2002).  

Segundo Johnston et all. (1994), o calor adicionado pelo processo de vidragem deve ser tido 

em consideração, uma vez que este faz com que a temperatura do produto aumente. Desta 

forma, muitas vezes, é necessário proceder a um arrefecimento do produto antes deste ser 

transportado para o local de armazenagem. 

Realizar a operação de vidragem quando a temperatura à superfície dos produtos da pesca 

é de -70ºC ou menos, imediatamente após a congelação por criogenia, resulta numa 

camada de gelo que facilmente se fractura e desprende durante o manuseamento (Johnston 

et all., 1994). 

 

4.2.5.2. Objectivos da operação de vidragem 

 

A operação de vidragem nos produtos da pesca congelados tem como principais objectivos 

a protecção do produto de reacções de deterioração, permitindo o armazenamento e 

exposição do produto final sem alteração da qualidade do mesmo. 

Como já foi demonstrado, uma das reacções de deterioração que pode ocorrer nos produtos 

da pesca congelados é a oxidação lipídica. Esta reacção pode ser minorada se a exposição 

do produto, ao oxigénio for diminuída. Uma das formas de minimizar esta exposição é 

sujeitar o produto à operação de vidragem. Pode-se ainda assegurar uma melhor protecção 

dos produtos da pesca contra a acção nociva do oxigénio do ar, incorporando na água de 

vidragem substâncias anti-oxidantes como o ácido ascórbico, o qual se fixa com o gelo de 

glaciação sobre a superfície do peixe, impedindo trocas gasosas indesejáveis e a oxidação 

das gorduras (Brito, 1984). Se o produto a vidrar forem filetes, é habitual a adição de amido 

à água de vidragem, com o objectivo destes ficarem mais brancos, logo mais atraentes 

comercialmente (Brito, 1984). 

Um estudo realizado por Silva (2002), permitiu verificar a diferença dos níveis de oxidação 

entre sardinhas não vidradas e as duplamente vidradas (com e sem aditivos), pela análise 

do teor de TBA ao longo do período de conservação. Os resultados do estudo descrito por 

Silva, (2002) indicam que o ácido ascórbico é um bom agente antioxidante quando usado 

em concentrações entre 0,4 e 1,4%. Relativamente à espessura da vidragem é possível 

concluir que quanto maior é a espessura, menores são os valores de TBA, ganhando 

especial relevância a partir do terceiro mês de armazenamento. Em conclusão, o autor 

afirma que tecnologicamente a camada de vidragem que envolve o produto, deverá ser a 

mais espessa possível (pois assim o produto fica mais protegido das reacção de oxidação). 

Porém, comercialmente a realidade é bem distinta e uma camada água de vidragem 

demasiado espessa só prejudica a venda do produto.  
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Segundo Inst. Int. du Froid et all. (1970) in Silva (2002), na prática, há alguma dificuldade 

para predefinir a espessura da camada de gelo mais adequada e destinada a compensar a 

desidratação durante a armazenagem frigorifica, pois o gelo do vidrado sublima-se pouco a 

pouco. De acordo com Nunes e Batista, (1991) in Silva, (2002), a camada de gelo formada, 

em volta do produto, não deve ultrapassar 10% da massa dos produtos da pesca, devendo 

ser do conhecimento do consumidor a massa real do mesmo.  

A quantidade de água de vidragem, a ser aplicada em cada produto, depende de diversos 

factores, dos quais se destacam os seguintes: 

• Tempo de vidragem; 

• Temperatura dos produtos da pesca; 

• Temperatura da água; 

• Tamanho do produto; 

• Forma do produto. 

O intervalo de tempo em que a vidragem é eficaz varia significativamente com as oscilações 

de temperatura que ocorrem na câmara de armazenagem. Quanto maior a frequência de 

abertura da porta da câmara de armazenagem, mais ar quente, proveniente do exterior, 

entra na câmara e maior será a sublimação do gelo (Nunes e Batista, 1991 in Silva, 2002). 

De acordo com Brito (1984), todos os peixes grandes congelados que estiverem 

armazenados a granel devem ser vidrados de 2 em 2 meses, enquanto que os 

armazenados em caixas, devem repetir a vidragem em cada 4 meses.  

Um factor que se deve ter em consideração, durante a operação de vidragem é a fragilidade 

da película de gelo. Esta pode quebrar durante o manuseamento, e deixar partes da pele 

dos produtos da pesca exposta (Inst. Int, du Froid et all.., 1970 in Silva, 2002).  

Após a operação de vidragem o produto deve ser arrefecido, rapidamente, para preservar as 

suas características intrínsecas e minimizar a formação de exsudado. A formação de 

exsudado pode ser minimizada pela adição de solução de polifosfato, ao líquido de 

vidragem. 

A vidragem representa uma alternativa mais económica, para o armazenamento de produtos 

da pesca congelados, do que um complexo sistema de embalagem e é, geralmente, 

realizada nos produtos da pesca destinados a um tratamento ulterior. Mas é menos 

interessante para os produtos destinados ao consumo directo, não por virtude da sua falta 

de eficácia, mas simplesmente devido ao impacto visual que provoca no consumidor quando 

o gelo funde (Inst. Int. du Frois e tal. 1970 in (Silva, 2002)). 

De acordo com o Código de Boas Práticas para produtos da pesca, os potenciais perigos 

desta operação são: 

• Contaminação com microrganismos patogénicos; 

• Possibilidade de desidratação do produto; 
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• Excesso de vidragem. 

Nas fichas técnicas dos artigos congelados produzidos em Portugal, a percentagem de água 

de vidragem presente no alimento é sempre apresentada. Um bom exemplo deste caso é a 

ficha técnica de um dos artigos congelados da empresa X (ver anexo II). As fichas técnicas 

referem o teor de água de vidragem dos artigos congelados, aqui saliento:  

• Abrótea cozer (em saco) – 5 a 15%; 

• Caldeirada (em saco) – 0%; 

• Amêijoa vietnamita com casca (a granel) – 5 a 15%; 

• Argolas de pota (em saco) – 5 a 15%; 

• Camarão 60/80 Vannamei (a granel) – 5 a 15%; 

• Camarão 100/120 Moçambique (a granel) – 5 a 15%. 

De acordo com o Código de Boas Práticas para a Indústria de pescado, a operação de 

vidragem deve ser realizada tendo em conta as seguintes orientações: 

• A vidragem considera-se concluída quando toda a superfície do pescado congelado 

fica coberta por uma camada protectora de gelo e não apresenta áreas expostas onde 

possa ocorrer a desidratação (queimadura de gelo); 

• Se forem utilizados aditivos na água para a vidragem, deve ter-se o cuidado de 

garantir a sua proporção e aplicação correctas de acordo com as especificações do 

produto; 

• No que respeita à rotulagem do produto, a informação sobre a quantidade ou 

proporção de vidragem aplicada a um produto, ou a uma série de produtos, deve ser 

mantida e utilizada para a determinação do peso líquido (não inclui o vidrado); 

• Sempre que adequado, a monitorização deve garantir que os bocais de pulverização 

não ficam bloqueados; 

• Quando são utilizados tanques de imersão, é importante substituir a solução de 

vidragem periodicamente para minimizar a carga bacteriana e a acumulação de 

resíduos de pescado, que podem afectar a qualidade do produto. 

 

4.2.5.3. Métodos de determinação do teor de água de vidragem 

 

O DL 37/2004 fixa o processo para a determinação do peso líquido escorrido dos produtos 

congelados e ultracongelados. Todavia, o Artigo 7º refere que, desde que solicitado às 

entidades fiscalizadoras, pode ser utilizado outro método de determinação do peso líquido 

escorrido. Desta forma, mencionam-se aqui, diversos métodos alternativos, reconhecidos, 

para determinação das diversas variáveis resultantes da operação de vidragem. 
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O Artigo 8º do mesmo Decreto-Lei, determina que o número mínimo de amostras, por cada 

lote do produto, é de 10 embalagens ou unidades com peso igual ou superior a 100g e 

inferior a 1000g e de 5 embalagens ou unidades com peso líquido igual ou superior a 1000g. 

O valor do peso líquido escorrido descrito no anexo II do diploma em análise define: 

• Produtos congelados, pré-embalados e ultracongelados – a média aritmética do peso 

líquido escorrido, determinado nas várias embalagens utilizadas no ensaio, não deve 

ser inferior à média dos pesos líquidos escorridos indicados na rotulagem; 

• Produtos congelados, não pré-embalados – a média aritmética do peso líquido 

escorrido determinado nas várias unidades utilizadas no ensaio, expressa por quilo de 

peso líquido, não deve ser inferior ao peso líquido escorrido indicado na informação a 

que se refere a alínea a) do nº2 do artigo 6º. 

A fiscalização do cumprimento das normas do DL 37/2004, de acordo com o artigo 10º 

compete à Autoridade Segurança Alimentar e Económica (ASAE). 

A portaria nº 335/91, de 12 de Abril de 1991, estabelece um dos procedimentos para 

determinação da quantidade líquida de uma embalagem de produtos de pesca 

congelados/ultracongelados, vidrados (ver anexo IV). 

O Codex Alimentarius (2001) descreve formas de determinação do peso líquido de um 

produto sem água de vidragem e com água de vidragem. Os princípios e orientações 

indicados no documento em análise servem de suporte para os cálculos relacionados com a 

operação de vidragem, praticados em maior parte dos laboratórios. Fazendo com que este 

seja o método de referência, actualmente. 

Para a determinação do peso líquido de um produto sem água de vidragem o Codex 

Alimentarius apresenta o seguinte procedimento: deve retirar-se o produto da embalagem 

envolvente e pesá-lo congelado. Neste caso o peso bruto e o peso líquido escorrido são, 

obviamente, iguais. No caso de um produto que foi sujeito à operação de vidragem, o 

procedimento consiste: em retirar o produto do armazém de frio, retirar da embalagem 

envolvente e remover a camada de água de vidragem, por aspersão com água fria. Deve-se 

remover a água aderente com a ajuda de uma toalha, descartável, e pesar o produto. 

A descrição pormenorizada do método de determinação do peso líquido de produtos da 

pesca congelados em bloco com água de vidragem está referida no Codex Alimentarius 

(anexo III). 

O procedimento referido permite obter alguns valores que devem estar mencionados na 

rotulagem dos artigos, pela utilização das fórmulas que se descrevem de seguida: 
 

 
 
 
 

Peso da água de 
vidragem = Peso bruto do produto - Peso líquido do produto 
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Os procedimentos para o cálculo do teor de água de vidragem segundo o Codex 

Alimentarius têm todos em comum o facto de ser necessária a remoção da camada de água 

de vidragem. A diferença entre o peso do produto inicial congelado e o peso do produto sem 

a camada de gelo é a base para o cálculo da percentagem de água de vidragem do produto. 

Este método tem como inconveniente o tempo que demora a obter os resultados e a 

variação que poderá haver de lote para lote.  

Os inconvenientes referidos supra, conduziram à necessidade de criação de um novo 

método de medição do teor de água de vidragem. Este novo método utiliza a estimativa da 

temperatura do produto como base para a determinação da percentagem de água de 

vidragem de um produto. Este método, que não implica contacto directo com o produto e 

que se baseia em princípios físicos, tem sido estudado por Jacobsen e Fossan (2000), que o 

designam como método Entálpico. Este método baseia-se em medições de variação de 

temperatura através de infra-vermelhos. 

Os mesmos autores fazem uma comparação entre o método Entálpico e o proposto pelo 

método convencional do Codex Alimentarius. Neste estudo, no qual os autores realizaram 

dois ensaios distintos, concluíram que o método Entálpico é mais vantajoso que o sugerido 

pelo método Codex Alimentarius e tem a vantagem de poder ser um elemento fundamental 

num sistema de controlo automático para a vidragem. 

 

4.2.5.4. Legislação relativa à água de vidragem 

 

Com a publicação do Decreto-Lei 37/2004 foi criado o instrumento jurídico para uma efectiva 

comercialização e fiscalização de produtos da pesca e aquicultura congelados e 

ultracongelados destinados à alimentação humana, nomeadamente no que diz respeito à 

indicação da percentagem de água de vidragem.  

De acordo com o mesmo Decreto-Lei, a partir de 1998, deixou de existir legislação que 

definisse um método para a determinação da água de vidragem dos produtos da pesca, mas 

foi adoptado um método oficial de amostragem e de determinação de peso líquido escorrido, 

descrito na Norma Portuguesa (NP) 4355 de 2002. Contudo, pode ser utilizado qualquer 

outro método mediante pedido do operador à entidade fiscalizadora, desde que este 

Peso líquido do produto Percentagem do conteúdo líquido 
do produto = Peso bruto do produto x 100 

Peso da água de vidragem Percentagem de água de vidragem (tendo em 
conta o peso bruto do produto) = Peso bruto do produto x 100 

Peso da água de vidragem Percentagem de água de vidragem (tendo em 
conta o peso líquido do produto) = Peso líquido do produto x 100 
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comprove que se trata de um método oficial de um estado membro da Comunidade 

Europeia. 

O DL 37/2004 torna obrigatória a informação sobre o peso líquido escorrido dos produtos e 

o respectivo preço (na embalagem), o que permite ao consumidor saber a quantidade de 

água que está a ser vendida com o produto. Ou seja, o teor de água de vidragem pode 

representar qualquer percentagem do peso do produto, desde que devidamente indicado no 

rótulo. Todavia, como refere o ponto 4.2.5.5., a legislação nem sempre é cumprida e 

verifica-se, em muitos casos, fraude. 

 
4.2.5.5. Casos de fraude 

 

Uma vez que os portugueses são os maiores consumidores de produtos da pesca da União 

Europeia, as características deste alimento, em especial a qualidade, é um tema que muito 

interessa às associações que representam os consumidores, nomeadamente a Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO). Esta associação realiza, com 

frequência, estudos e testes comparativos a diferentes aspectos relativos aos produtos da 

pesca, que publica na revista Proteste. Estes testes comparativos, abordam diferentes 

aspectos qualitativos e quantitativos dos produtos da pesca, mas se o objecto de estudo 

forem os produtos da pesca congelados, a determinação do teor de água de vidragem, face 

ao anunciado na embalagem é sempre um dos parâmetros em análise. 

A Proteste publicou os resultados que obteve de estudos realizados com diversos tipos de 

produtos da pesca, entre os anos de 1991 e 2001. As conclusões do estudo foram as 

seguintes, considerando apenas o tema da água de vidragem: 

• o peso indicado na embalagem, frequentemente não é respeitado. Uma boa parte da 

água de vidragem não é descontada e os desvios, para menos, chegam a atingir os 

30%; 

• com alguma regularidade, a água de vidragem não está presente em quantidade 

suficiente ou, pelo contrário, é excessiva. 

Há a assinalar uma das acções empreendidas durante o mês de Julho de 2004, pela já 

extinta Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) e DGFQA, onde foram colhidas 

amostras e realizadas análises a vários tipos de produtos. Foram instaurados 7 processos-

crime, por fraude sobre mercadorias, devido ao teor de água de vidragem ser superior ao 

indicado no rótulo. 

As acções de fiscalização realizadas pela IGAE no decorrer do ano de 2004 resultaram na 

fiscalização de 23650 agentes e na instauração de 6475 processos, sendo 643 por crime e 

5832 por contra-ordenação. Foi apreendida mercadoria diversa no valor de 4.987.565 euros, 

situando-se a taxa de incumprimento global em 27%. Uma das análises realizadas foi o 



Identificação dos factores determinantes para o sucesso da conservação do pescado 49 

controlo da água de vidragem nos produtos da pesca congelados. Foram recolhidas 

dezenas de amostras ao longo do país conduzindo à apreensão de várias toneladas de 

produtos da pesca e à instauração de processos crimes. 

De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete do Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, no 1º trimestre de 2005, no âmbito do controlo e 

fiscalização em matéria de Segurança Alimentar, pela Direcção Geral de Fiscalização e 

Controlo da Qualidade Alimentar (DGFCQA), foram realizadas 2190 visitas a 

estabelecimentos da Indústria Agro-Alimentar ao retalho, 14 operações de estrada e foram 

recolhidas 582 amostras de diversos produtos. Destas acções resultaram 416 processos, 

sendo 20 de natureza criminal e 396 de natureza contra-ordenacional, tendo sido 

encerrados 9 estabelecimentos. Um dos processos-crime instaurados foi por fraude no polvo 

congelado com excesso de água, face ao indicado na embalagem. 

A Proteste realizou um outro estudo, no ano de 2007, em que o objecto de análise era o 

bacalhau demolhado ultracongelado. O título do artigo, em letras bem visíveis, era: “ Em 

águas pouco claras – Nas amostras ultracongeladas, o peso líquido escorrido anunciado é 

inferior ao real. Os consumidores pagam mais do que o devido”. Este estudo referia que foi 

analisado o peso bruto e o peso líquido escorrido de diversas marcas de bacalhau 

demolhado ultracongelado e comparado com a indicação presente no rótulo. Relativamente 

ao teor de vidragem, embora a lei permita um desvio até 4% para menos do peso líquido 

escorrido anunciado, o valor real ultrapassou sempre os 4% de desvio tolerado, chegando, 

em alguns casos, aos 8%. Em suma, segundo o estudo realizado, os consumidores pagam 

água ao preço do peixe. Este estudo conclui que o maior problema do bacalhau demolhado 

ultracongelado continua a ser o facto de anunciar um peso líquido escorrido acima do real. É 

uma situação mais frequente do que o desejado, no pescado congelado, que está por 

resolver e que a DECO tem vindo a denunciar. O resultado deste estudo foi comunicado à 

ASAE, a entidade a quem compete estar atenta a este problema. 

Como podemos verificar pelos estudos da DECO, referidos supra, o teor de água de 

vidragem, presente nos produtos da pesca congelados é excessivo, em algumas situações, 

face ao indicado na rotulagem do produto. 

Não é só no nosso país que este tipo de situações se verifica. No Brasil em 2005, o Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) realizou um estudo que demonstrou que o 

consumidor ao comprar produtos da pesca congelados em São Paulo, levava 43.1% de 

água (paga ao peso de produtos da pesca), e a embalagem não indicava estes valores. O 

estudo revelou que esta elevada percentagem de água de vidragem dos produtos da pesca 

deveu-se a condições inadequadas de congelação e a má fé. Os artigos em que maior 

percentagem de água de vidragem foi encontrada foram, nos hipermercados Carrefour, na 

posta de cação que continha 43.1% de água e o filete de pescada com 39,4% de água. Em 
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nenhum destes artigos, o valor do teor de água de vidragem indicado na embalagem, 

indicava valores tão elevados. Esta mesma instituição verificou que 10 das 12 amostras 

analisadas (ou seja 83,3%) continham um teor de água de vidragem acima dos 15%, sem 

qualquer informação explícita para o consumidor.  

Outra instituição do mesmo país, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo 

(IPEM-SP), realizou um estudo no qual constatou que muitos dos produtos da pesca 

congelados analisados tinham peso menor que o indicado na embalagem. 

Em Espanha, na região de Múrcia, foi desenvolvida uma campanha que visava evitar a 

venda de produtos da pesca congelados com excessivo gelo e rotulagem incompleta. Os 

inspectores visitaram peixarias, hipermercados e mercados, pois de acordo com o que 

afirmaram “Não se pode pagar água gelada ao preço de produtos da pesca”. 

Em suma, para combater a fraude os consumidores esperam e confiam que as autoridades 

competentes estejam atentas e realizem um controlo eficiente do cumprimento da 

legislação. 

Face aos factores de risco que podem induzir a fraude relativamente ao teor de água de 

vidragem de produtos da pesca congelados, sugerem-se as seguintes medidas de 

prevenção: 

• Publicitar a fraude e a forma de a identificar e incentivar o consumidor a divulgá-la 

(sempre que sinta que foi enganado), fazendo deste um “agente de fiscalização”; 

• Publicitar acções de fiscalização por parte das autoridades competentes, como forma 

de desincentivo aos agentes que pretendem cometer fraude; 

• Agravamento das coimas para os agentes fraudulentos, como medida dissuasora da 

realização de fraude; 

• Organização de jornadas entre os diferentes agentes sectoriais, em que se debatem e 

criam medidas preventivas de combate à fraude; 

• Potenciar a vigilância e controlo de fraude, nos produtos da pesca; 

• Potenciar a cooperação e coordenação entre os diferentes organismos a nível 

nacional com o objectivo de melhorar os sistemas de vigilância e controlo de possíveis 

fraudes alimentares. 

 

4.2.6. Embalagem 

 

Após o processo de congelação, os produtos da pesca ficam sujeito a diferentes formas de 

deterioração. Com o intuito de minorar perdas na qualidade, é essencial que o produto 

congelado seja embalado e que a barreira formada pela embalagem seja suficiente para o 

proteger de danos mecânicos e das reacções de deterioração, que este eventualmente 
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poderá vir a sofrer, não só no processo de congelação, mas também no armazenamento, 

transporte ou nos próprios expositores de venda directa ao público (Nicodemos, 1999).  

De acordo com Brito (1984), os produtos da pesca uma vez congelados e vidrados, devem 

ser acondicionados numa embalagem, que lhes permita obter uma protecção adequada da 

circulação de ar frio. A taxa de transmissão da embalagem em vapor de água, deverá ser 

menor que 18g em 24h/m2 de área a 90% de humidade relativa e a 37ºC (Venugopa, 2006). 

Praticamente todas as embalagens são permeáveis aos gases, não bloqueando as trocas 

gasosas entre o ambiente circundante e o produto embalado, pelo que a desidratação e a 

rancificação continuam a ocorrer, mas a um ritmo mais lento.  

A remoção de oxigénio pode ser realizada recorrendo a vácuo ou à injecção de outros gases 

(embalagem em atmosfera modificada). Qualquer uma das operações anteriormente 

referidas implica um custo, que deve ser considerado, para verificar se é eficiente a relação 

custo versus qualidade. 

Um factor importante a ter em consideração na escolha do material da embalagem é que 

esta embalagem é muito mais do que uma camada externa protectora do artigo que 

envolve. A embalagem é a imagem do produto, para o consumidor e, por isso mesmo, 

constitui um factor decisivo na escolha de compra. Por este motivo, a constituição da 

embalagem deve permitir a impressão correcta do rótulo e de toda a imagem que se 

pretenda transmitir do produto (Johnston et all., 1994). A rotulagem que está presente na 

embalagem, por impressão na mesma ou por simples colagem, deve informar o consumidor 

das propriedades nutricionais do produto, das instruções para a confecção do produto, da 

forma correcta de armazenagem e da data de validade. Um factor fundamental a ter em 

consideração na escolha do material de embalagem é o impacto da embalagem no meio 

ambiente. 

Em suma, uma embalagem de um produto congelado deve obedecer aos seguintes critérios 

(adaptado de Rahman, 1999): 

• Ser atractiva para o consumidor; 

• Proteger o produto da contaminação externa durante o transporte, o manuseamento, a 

transferência de gases e a transferência de vapor de água; 

• Permitir o fácil manuseamento e que o processo produtivo decorra de forma eficiente; 

• Representar uma boa relação custo/qualidade. 

O Regulamento (CE) nº 1935/2004, de 27 de Outubro, autoriza a introdução no mercado de 

dois tipos embalagens que agem de forma “inteligente” quando entram em contacto com os 

produtos. São chamadas “embalagens activas”. Estas embalagens informam sobre a 

qualidade (frescura) do produto, auxiliam no processo de conservação do produto, 

introduzindo alterações químicas favoráveis.  
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No primeiro caso a embalagem pode mudar de cor se o produto não se encontrar próprio 

para consumo. No segundo caso, a embalagem impede a formação de gases que danificam 

o produto ou liberta agentes conservantes ou antioxidantes. 

Para a conservação do pescado inteiro, congelado num equipamento de contacto com uma 

superfície arrefecida, pode bastar a adição da água de vidragem. No caso de produtos 

resultantes do processamento de produtos da pesca, (barrinhas de peixe, por exemplo) são 

embalados numa primeira embalagem e depois colocados dentro de uma embalagem de 

cartão. 

Diversos produtos são reunidos nas suas embalagens primárias, e colocados numa 

embalagem secundária: denominada correntemente caixa master. É desta forma que o 

produto é distribuído ou armazenado. As embalagens secundárias podem, ainda, ser 

reunidas e colocadas numa embalagem terciária (Johnston et all., 1994). 

A escolha do tipo de poli-cloreto de vinila (PVC) a utilizar depende do tipo de barreira 

necessário e do tipo de confecção que o artigo vai necessitar. A migração de substâncias 

constituintes de alguns tipos de PVC para os alimentos constitui um grave risco para a 

saúde pública e por este motivo as substâncias que são autorizadas a estar em contacto 

com os alimentos estão legisladas. 

Embalagens em cartão podem também ser embalagens primárias, quando usadas como 

protectoras do produto (estão em contacto directo com o produto). A escolha do material da 

embalagem primária depende do tipo de barreira pretendida e do destino. 

Embalagens secundárias são normalmente em cartão, mas também podem ser de PVC, 

folha metálica ou papel. Estas comportam um determinado número de embalagens 

primárias. 

Embalagens terciárias comportam um conjunto de embalagens secundárias. Estas são o 

invólucro final, mais externo, que é vulgarmente aplicado para armazenagem final, seja na 

forma de filme retráctil ou caixas de cartão canelado. Embalagens terciárias podem ser 

paletizadas para um transporte e armazenamento mais fácil (Johnston et all., 1994).  

 

4.2.7. Armazenamento 

 

De acordo com Copley, Ardsel e Tressler (1968), o armazenamento é a fase onde se verifica 

maior dano na qualidade dos produtos congelados. Esta etapa é a mais propícia à 

ocorrência de diversas alterações na qualidade do artigo, como alterações químicas e 

físicas, sendo a temperatura o principal factor que influencia todas as reacções de 

degradação que podem ocorrer neste período. 

É fundamental minorar, ao máximo, oscilações de temperatura durante o armazenamento, 

pois estas vão potenciar reacções indesejáveis. O conceito de tolerância ao tempo e à 
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temperatura foi desenvolvido no intuito de permitir que sejam estabelecidos limites às 

variações de temperatura no armazenamento. Para todos os produtos congelados, há uma 

relação entre a temperatura e o tempo que demora até que a temperatura provoque uma 

alteração na qualidade do produto (Johnston et all., 1994). Segundo Da-wer (2006), a 

temperatura de armazenamento dos produtos da pesca congelados normalmente é de cerca 

de -20ºC, mas o ideal deve rondar os -30ºC. 

Frequentemente, oscilações de temperatura durante o armazenamento provocam 

recristalização do gelo, alterando irreversivelmente as características organolépticas dos 

produtos da pesca (Rahman, 1999).  

Como já foi referido, a acção microbiana é a principal responsável pela deterioração dos 

produtos da pesca frescos. Todavia, o desenvolvimento microbiano, a temperaturas de 

congelação, é praticamente inexistente, pelo que esta reacção de degradação não é 

relevante durante o armazenamento. Porém, as reacções enzimáticas continuam, mesmo a 

temperaturas de -30ºC, quando pelo menos 90% da água disponível já está convertida em 

gelo (Mallet, 1994). Estas reacções enzimáticas podem desencadear reacções de 

deterioração nos produtos da pesca já congelados. 

Segundo Brito (1984), é durante o período de armazenamento que os fenómenos de 

degradação das proteínas e das gorduras se processam de uma forma mais ou menos 

acelerada. 

A qualidade do pescado é, frequentemente, avaliada pela aparência e mudança de cor, que 

pode não implicar qualquer diminuição da qualidade intrínseca do produto, mas resulta 

sempre numa diminuição do valor comercial do artigo (Johnston et all., 1994).  

De acordo com Mallet (1994), a perda de peso, que deriva da incapacidade dos produtos da 

pesca em reter os fluidos dos tecidos, origina o exsudado. Estes factores originam, em 

casos extremos, uma alteração da textura dos produtos da pesca. 

A perda de peso é um fenómeno que acontece frequentemente durante o processo de 

armazenagem e que está intimamente ligado à desidratação. A desidratação é mais 

frequente durante o processo de armazenagem do que durante o próprio processo de 

congelação (Johnston et all., 1994). Este fenómeno pode causar perdas de qualidade 

irreversíveis, ficando a superfície do produto muito seca e contribuindo para outras 

alterações indesejáveis, como a oxidação lipídica, a descoloração e a rigidez dos produtos 

da pesca. A superfície dos produtos da pesca fica seca, opaca e esponjosa e com o passar 

do tempo estas características penetram no produto até que este se torna fibroso e muito 

leve (Johnston et all., 1994).  

A humidade relativa das câmaras de conservação de congelados é um dos factores que 

mais influencia a conservação dos produtos da pesca. Se esta for muito baixa pode originar 

desidratação dos produtos da pesca, cujo efeito é acentuado pelo uso de embalagens 
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constituídas por películas impermeáveis ao vapor de água (Nicodemos, 1999). A 

desidratação é mais acentuada quando existe espaço livre entre o produto e a embalagem e 

quando a temperatura de armazenamento sofre flutuações. Quando se verifica este 

fenómeno, haverá momentos em que a embalagem se encontrará a temperaturas menores 

que as dos produtos da pesca, conduzindo a uma transferência de humidade do produto 

para a superfície interna da embalagem, originando uma camada de gelo (Nicodemos, 

1999). 

Segundo Johnston et all (1994), a perda de peso do produto congelado armazenado 

depende dos seguintes factores: 

• Temperatura; 

• Humidade relativa; 

• Transferência de calor; 

• Circulação do ar frio sobre o produto; 

• Características do produto; 

• Tamanho e forma do produto; 

• Tipo de embalagem. 

De acordo com Plank (1963), as perdas de peso durante o período de armazenagem podem 

ser minoradas mediante um bom isolamento da câmara e uma elevada humidade relativa do 

ar (mais de 90%). 

A vidragem do produto, seguida de uma embalagem eficiente, reduz substancialmente, os 

efeitos da desidratação (Mallet, 1994). A vidragem tende, muitas vezes, a desaparecer, 

devido ás deficientes condições de armazenamento. Se a película de gelo envolvente do 

produto desaparecer, deve realizar-se nova operação de vidragem. Nas câmaras de 

armazenagem de congelados, mantidas a -40ºC e sem grandes oscilações de temperatura, 

basta uma só vidragem. Todavia, para câmaras reguladas a -18ºC pode ser necessário 

repetir o processo de vidragem até três vezes (Brito, 1984). 

Muito tempo de armazenagem origina sempre deterioração do produto, que depende de 

factores intrínsecos e extrínsecos. Muitas vezes é também adicionada uma substância 

conservante aos produtos da pesca, para os proteger da desnaturação proteica que pode 

ocorrer durante o armazenamento (Rahman, 1999).  

De acordo com Santos-Yap in Rahman (1999), as alterações organolépticas dos produtos 

da pesca congelados ocorrem normalmente, em três fases distintas durante a 

armazenagem: 

• Perda gradual de flavor - devido à perda ou diminuição na concentração de alguns 

componentes do flavor; 

• Detecção de um flavor neutro; 
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• Desenvolvimento de flavors indesejáveis, devido à presença de compostos resultantes 

da oxidação lipídica.  

Segundo Mallet (1994), os principais factores que afectam o sucesso da operação de 

armazenamento são: 

• Espécie – algumas espécies podem ser armazenadas por um maior período de tempo 

que outras (dependendo sobretudo do teor de lípidos insaturados característicos da 

espécie); 

• Estação – nalgumas espécies o teor de gordura varia substancialmente com a estação 

do ano. O teor de gordura é de extrema importância na avaliação do tempo de 

armazenagem dos produtos da pesca; 

• Tipo de preparação – o peixe eviscerado e descabeçado, congela mais rapidamente 

que os peixe inteiro ou em filetes (ou outro tipo de preparação semelhante); 

• Tipo de embalagem – a existência de uma camada de gelo (vidragem) ou/e de uma 

embalagem protectora permite prolongar o tempo de vida útil dos produtos da pesca 

armazenados, pois protege-os das reacções de degradação que podem ocorrer 

(nomeadamente a oxidação lipídica e a desidratação). 

De acordo com Da-wer (2006), as reacções de deterioração que podem ocorrer nos 

produtos da pesca congelados, durante o armazenamento, variam significativamente, com a 

espécie. Espécies de peixes com elevado teor de lípidos (peixes gordos) tendem a sofrer 

reacções de oxidação lipídica mais facilmente, evidenciados por odor a ranço e 

descoloração da musculatura. Por oposição, espécies de peixe com baixo teor lipídico são 

mais susceptíveis de sofrer alterações proteicas (desnaturação e/ou agregação), o que 

deteriora significativamente a textura do peixe. Estas alterações acontecem mais 

frequentemente a temperaturas mais elevadas, pelo que o armazenamento a baixas 

temperaturas é uma boa forma de diminuir estas alterações. A existência de ácidos gordos 

livres está intimamente relacionada com a oxidação lipídica. Em muitas espécies de peixes, 

a principal fonte de ácidos gordos livres são os fosfolípidos. Segundo Da-wer (2006), a 

hidrólise enzimática de fosfolípidos, tem sido reconhecida como a principal responsável pela 

deterioração da qualidade do pescado congelado. Ainda, segundo Da-wer, (2006), para 

evitar efeitos directos e indirectos da oxidação lipídica, é fundamental a operação de 

vidragem e embalagem e, em alguns casos, a adição de antioxidantes. 

Existem formas de avaliar a qualidade do produto armazenado, para isso basta encontrar 

indicadores que permitam a avaliação do produto, tendo como base de análise as reacções 

de degradação mais habituais, durante o período de armazenamento. 

Da-wer (2006) aponta alguns indicadores bioquímicos que permitem avaliar a qualidade dos 

produtos da pesca congelados, durante a armazenagem, que têm como base de análise as 

seguintes reacções: 
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• A desnaturação proteica; 

• A variação na concentração de metabolitos (aminas, aldeidos). 

Um tempo de armazenamento muito extenso, mesmo a temperaturas abaixo dos -20ºC, 

provoca alterações sensoriais indesejáveis. Da-wer (2006) verificou que o armazenamento 

de produtos da pesca congelados, durante longos períodos de tempo, pode alterar 

irreversivelmente propriedades estruturais e químicas das proteínas musculares, com a 

consequente alteração na qualidade final do produto. A desnaturação e agregação das 

proteínas miofibrilares são responsáveis pela perda de funcionalidade proteica nos produtos 

da pesca congelados. A desnaturação das proteínas musculares representa um papel 

fundamental nas alterações da qualidade dos produtos da pesca congelados. Foram 

propostas diversas hipóteses para explicar a desnaturação das proteínas musculares 

durante a armazenagem, são elas (Da-wer, 2006): 

• Efeitos da concentração de sais inorgânicos na fase líquida do sistema de congelação; 

• Auto-oxidação; 

• Efeitos da interface sólido-gás; 

• Efeitos de metais pesados; 

• pH; 

• Força iónica; 

• Oxidação lipídica; 

• Reacções enzimáticas; 

• Tensão de superfície; 

• Efeitos físicos resultantes do tamanho dos cristais de gelo e desidratação. 

As alterações proteicas são mais relevantes quanto maior o tempo de armazenagem e 

maior for a temperatura à qual o produto está sujeito.  

Dependendo das condições dos músculos, da relação tempo/temperatura e da composição 

muscular, diferentes espécies de peixe demonstram diferentes graus de susceptibilidade 

para a agregação proteica.  

Alguns factores que influenciam a agregação das proteínas são: a desidratação, a formação 

de cristais de gelo e a concentração salina. A agregação proteica provoca uma perda de 

solubilidade e uma degradação da textura (Da-wer, 2006).  

A alteração da textura dos produtos da pesca congelados durante o processo de 

armazenamento é de extrema relevância para aplicações comerciais. Alterações na textura, 

durante o armazenamento são provocadas, especialmente por (Da-wer, 2006): 

• Formação de gelo à superfície; 

• Interacções proteínas-lípidos; 

• Ligações de grupos sulfídricos. 
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O tempo de vida útil na armazenagem, baseada em alterações físico-químicas e 

bioquímicas pode ser definido de diversas formas. Uma das definições utilizadas é High 

Quality Life (HQL). HQL é definida como a diferença no tempo entre a congelação de um 

produto de elevada qualidade e o momento em que 70% de provadores experientes têm a 

capacidade de distinguir um produto submetido a armazenagem a diferentes temperaturas 

(Johnston et all., 1994). 

 

4.2.8. Transporte de produtos da pesca congelados 

 

Para um produto se manter congelado desde a sua produção até chegar ao consumidor 

final, é fundamental a manutenção de uma temperatura constante. É muitas vezes, nesta 

fase do processo que se verificam oscilações indesejáveis na temperatura que alteram a 

qualidade do produto e em certos casos tornam o produto impróprio para consumo.  

Para transporte de produtos resultantes da pesca as embalagens devem ser reutilizáveis, de 

material imputrescível e inerte e devem ter sido limpas e desinfectadas previamente (in 

Portal Alimentar). 

O Regulamento (CE) nº 853/2004, de 29 de Abril, anexo III, secção VIII, capitulo VIII, 

estabelece os requisitos que devem ser cumpridos no transporte dos produtos da pesca. 

Destes requisitos destaco a seguinte alínea do número 1: 

b. Os produtos da pesca congelados, com excepção do peixe congelado em 

salmoura destinado ao fabrico de conservas, devem, durante o transporte, ser 

mantidos a uma temperatura constante não superior a -18ºC, em todos os pontos 

do produto, sendo admitidas subidas até 3ºC, no máximo.  

Porém, o número 2, do mesmo regulamento, ressalva que o descrito supra não terá de ser 

cumprido se: “(…) os produtos da pesca congelados forem transportados de um armazém 

frigorifico para um estabelecimento aprovado para aí serem descongelados à chegada com 

vista a uma preparação e/ou transformação, se a distância a percorrer for curta e a 

autoridade competente assim o permitir.” 

Na recepção de mercadorias de qualquer estabelecimento, deve ser realizado um controlo e 

avaliação do produto com rigor, só devendo ser aceite mercadoria resultante de transporte, 

cumprindo a legislação e os códigos de boas práticas. Não deverão ser aceites 

fornecimentos de produtos de pesca congelados, nas seguintes condições: 

• Se o produto revelar características típicas de recongelação, desidratação ou 

oxidação; 

• Se o produto apresentar manchas hemorrágicas e sinais evidentes de variações de 

temperatura, como por exemplo gelo dentro das embalagens (no caso do produto 

estar embalado);  
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• Só deverão ser aceites embalagens fechadas, limpas e rotuladas com as menções 

legalmente previstas. 

 

4.2.9. Descongelação 

 

A produção de grandes blocos de produtos da pesca inteiros, para posterior processamento, 

torna necessária a etapa de descongelação dos produtos. Existem dois equipamentos para 

a operação de descongelação de produtos da pesca que se baseiam nas seguintes formas 

de actuação: por utilização de uma corrente de ar quente ou em água quente (Johnston et 

all., 1994). Estes métodos são os sugeridos pelo Codex Alimentarius (anexo III), sendo que 

o método mais utilizado é a descongelação por corrente de ar. Neste método, os produtos 

da pesca atravessam uma corrente de ar quente, descongelando parcialmente e permitindo 

posterior processamento (como a filetagem, por exemplo). Todavia, o processo de 

descongelação por corrente de ar é lento e pode originar significativas perdas de peso do 

produto. No início do processo verifica-se a condensação do ar sobre a superfície do 

produto. Esta humidade favorece o crescimento dos microrganismos, pelo que deverá haver 

um controlo rigoroso da temperatura, para evitar a degradação microbiológica do produto. 

Deve ter-se em atenção que a temperatura interna do produto não deverá exceder os 7ºC. 

No caso da descongelação utilizando ar, a operação de descongelação deve realizar-se da 

seguinte forma indicada pelo Codex Alimentarius:  

• Remove-se os produtos da pesca da embalagem envolvente; 

• Colocar o produto em sacos impermeáveis e aderentes ou num ambiente controlado 

com uma humidade relativa de pelo menos 80%; 

• Remover o ar dos sacos; 

• Colocar os sacos, com o produto, a temperaturas a cerca de 25ºC. 

É importante salientar que a utilização de água no processo de descongelação facilita a 

migração de compostos hidrossolúveis que têm importante valor nutritivo. Desta forma, 

sugere-se limitar a quantidade de água a utilizar sendo que esta deverá representar quatro 

vezes o peso dos produtos da pesca que se pretende descongelar. 

Na descongelação utilizando o método de imersão, o Codex Alimentarius sugere o seguinte 

procedimento: 

• Remove-se os produtos da pesca da embalagem envolvente; 

• Colocar o produto em sacos impermeáveis;  

• Remover o ar dos sacos; 

• Os blocos de produtos da pesca congelados são colocados em água corrente (a 

temperaturas entre os 21ºC e os 1.5ºC). 
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A operação de descongelação está terminada quando o produto for separado, nos seus 

diferentes constituintes, sem quebra dos mesmos. De acordo com Plank (1963), o processo 

de descongelação deverá ser rápido, para minorar possíveis perdas de qualidade e 

desenvolvimento de microrganismos. As temperaturas da “zona de intervalo crítico” (zona de 

temperaturas entre os 0 e os -5ºC) devem ser ultrapassadas com a maior rapidez, pois 

favorecem a formação de cristais. 

O mesmo autor realizou estudos de monitorização do efeito da descongelação em diversas 

espécies de produtos da pesca e concluiu o seguinte: 

• O método de descongelação não tem influência no sabor e na conservação dos 

produtos da pesca; 

• A descongelação em água corrente parece ser a forma mais adequada de se proceder 

à descongelação, por ser barata e rápida; 

• Uma vez descongelados os produtos da pesca têm de ser confeccionados com a 

maior brevidade possível; 

• Sobretudo durante a descongelação deve proteger-se os produtos da pesca 

congelados de qualquer dano físico. 

 

4.3. Alterações estruturais nos produtos da pesca congelados 

 

Os produtos da pesca sofrem diversas alterações estruturais durante todo o processo de 

congelação e durante o armazenamento. É fundamental conhecerem-se as principais 

alterações na estrutura dos produtos da pesca, para se poder antecipar possíveis reacções 

de degradação e desta forma, obter um produto de qualidade. 

Segundo Rahman (1999), há 3 tipos de danos que podem ocorrer no tecido dos produtos da 

pesca durante a congelação: danos por osmose, danos por indução de soluto, e danos 

estruturais. 

As alterações físicas nos produtos da pesca, durante o processo de congelação, incluem a 

formação de gelo, alteração na concentração de solutos e na actividade da água, o que vai 

afectar o desenvolvimento microbiano.  

De acordo com Mallet (1994), a alteração da textura dos produtos da pesca, que ocorre 

durante o processo de congelação, e a perda de capacidade em reter água durante a 

descongelação, podem ter como consequência que após confecção do mesmo este esteja 

seco e fibroso. 

Estes efeitos devem-se, fundamentalmente, à desnaturação proteica e são directamente 

proporcionais à temperatura de armazenamento. 
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4.3.1. Mecanismos de deterioração dos produtos da pesca congelados 
 

A congelação é a forma mais eficiente e segura de conservar os produtos da pesca, como já 

havia sido referido. Todavia, não é um método ideal, e um produto congelado facilmente 

pode ficar deteriorado e impróprio para consumo. Basta que uma operação, no decorrer de 

todo este processo, não seja executada da forma correcta, para que não haja recuperação 

possível da qualidade do produto final. 

É importante conhecerem-se os factores que provocam a deterioração dos produtos da 

pesca congelados, pois desta forma é possível actuar numa perspectiva preventiva. São 

muitos os factores responsáveis pela degradação dos produtos da pesca congelados. Os 

factores mais relevantes e sobre os quais é preciso ter alguma cautela são os que se 

descrevem a seguir: 

• Acção microbiana – embora o valor da actividade da água (aw) seja muito baixo, 

nestes produtos, poderá haver desenvolvimento microbiano; 

• Alterações físicas – a alteração física mais relevante, que poderá ocorrer, 

especialmente durante o armazenamento, é a desidratação e a consequente perda de 

peso do produto; 

• Alterações químicas – a reacção química que provoca, com maior frequência, 

degradação dos produtos da pesca congelados, ocorre durante o armazenamento é a 

oxidação lipídica.  

 

4.3.1.1. Acção microbiana 

 

A capacidade de crescimento microbiano depende directamente da temperatura e da aw. 

Assim, o período de vida útil dos produtos da pesca aumenta com a diminuição da 

temperatura de armazenamento e com a diminuição da aw (Da-wer, 2006).  

Com a diminuição da temperatura no processo de congelação, a água disponível nas 

células, transforma-se em cristais de gelo, que podem danificar a estrutura do produto. Se a 

água intercelular se transforma em gelo deixa de estar disponível para os microrganismos, 

que necessitam sempre de alguma quantidade de água livre para se multiplicarem. Num 

cenário ideal, o crescimento microbiano cessa por completo. Todavia, é importante salientar, 

que nem toda a água intercelular e intracelular congela. Os microrganismos ficam 

concentrados na parte não congelada da solução, em que ficam sujeitos ao efeito da 

concentração de solutos. A redução da temperatura, durante o processo de congelação, e o 

aumento da concentração de solutos, resulta numa difusão da água para as células 

microbianas. Se esta água não se difundir para o exterior da célula, rapidamente, esta tende 

a congelar. Desta forma, a resposta dos microrganismos ao processo de congelação é 
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determinada pela permeabilidade celular à água, pelo tamanho e pelo rácio 

superfície/área/volume (Lund, Parquer e Gould, 2000). 

Os microrganismos diferem, consideravelmente, na sensibilidade a baixas temperaturas. À 

temperatura de congelação, poucos são os microrganismos que conseguem reproduzir-se, 

mas se estes já estavam presentes no produto antes deste ser congelado, permanecem no 

produto congelado e voltam ao estado activo assim que o produto começar a descongelar, 

na sua maioria. 

Temperaturas abaixo dos 0ºC não são necessariamente letais para os microrganismos, 

desde que as células e o seu meio envolvente não congelem (Lund, Parquer e Gould, 2000). 

Há uma considerável variação na capacidade das bactérias em resistir aos danos 

provocados pela congelação. Em geral, bactérias gram-negativas são menos resistentes à 

congelação do que as gram-positivas (Rahman, 1999). Os esporos bacterianos e as toxinas 

produzidas por este grupo de bactérias (como os géneros Clostridium e Bacillus), 

permanecem intactos durante a congelação. 

Os géneros de bactérias que se encontram mais frequentemente nos alimentos congelados 

são: Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacter, Micrococcus, Lactobacillus, Pediococcus e 

Streptococcus (Rahman, 1999). 

As fichas técnicas dos produtos congelados produzidos em Portugal possuem critérios 

microbiológicos do produto, ou seja, referem a carga microbiana máxima admissível, de 

microrganismos potencialmente perigosos. De acordo com a ficha técnica da empresa X 

(anexo II), as bactérias mencionadas e os limites apresentados em alguns dos artigos da 

empresa são os seguintes: 

• Escherichia coli < 1x101; 

• Estafilococos < 1x102; 

• Salmonella – negativo em 25 g. 

Contudo, não são só as bactérias que se podem desenvolver e deteriorar os produtos 

congelados, outros microrganismos podem, também, desenvolver-se neste tipo de produtos. 

De acordo com Lund, Parquer e Gould (2000), experiências realizadas demonstram que os 

vírus podem ser muito resistentes ao processo de congelação. Alguns bolores e leveduras 

foram registados como crescendo a temperaturas abaixo dos -8ºC. 

O desenvolvimento de bactérias não é, normalmente, preocupante em produtos da pesca 

congelados mantidos a temperaturas abaixo dos -12ºC, e é muito baixo quando mantidos a 

temperaturas entre os -12ºC e os -5ºC (Lund, Parquer e Gould, 2000). 

Segundo Venugopa (2006), a -20ºC a maioria das células bacterianas sofreu danos fatais. A 

velocidade de congelação e a temperatura final de congelação determinam a extensão da 

alteração dos microrganismos, por efeito da congelação. A morte e destruição dos 

microrganismos é mais extensa se a congelação for lenta do que se a congelação for rápida. 
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A presença de um elevado número de microrganismos, nos produtos da pesca, antes da 

congelação pode causar a deterioração lenta do produto, durante a armazenagem. Isto 

deve-se ao facto de que, embora os microrganismos possam morrer durante o processo de 

armazenagem, o sistema enzimático dos mesmos, em particular as lipases e lipoxidases, 

podem permanecer activas a temperaturas abaixo dos -30ºC. 

Durante o processo de congelação e descongelação, são muitos os factores que podem 

provocar a inibição do crescimento dos microrganismos, dos quais se destacam (Lund, 

Parquer e Gould, 2000): 

• Baixas temperaturas; 

• Formação de gelo intracelular e extracelular; 

• Concentração intracelular e extracelular de solutos. 

A influência destes factores depende da percentagem de congelação e da descongelação. 

Foram realizados estudos com o intuito de desenvolver métodos que minimizam as acções 

de degradação, de origem microbiana, e que minimizassem a alteração das características 

intrínsecas do produto. De acordo com Da-wer (2006), electron beam (e-beam) é um 

método eficiente no combate à degradação microbiológica, que tem como base a utilização 

de uma fonte de radiação ionizante. Este método minimiza a degradação da qualidade do 

produto resultante de um processamento térmico intenso. 

E-beam utiliza electrões de alta-energia para efeitos de pasteurização e esterilização. Os 

electrões são acelerados à velocidade da luz, inactivando as bactérias. A fonte de energia 

deste método é a electricidade. A FAO (in Da-wer, 2006) concluiu que a irradiação de 

qualquer alimento, abaixo de 10KGy não causa qualquer dano toxicológico, nem introduz 

qualquer problema nutricional ou microbiológico. 

 

4.3.1.2. Alterações físicas 

 

São diversas as alterações físicas que podem ocorrer nos produtos da pesca congelados e 

que se descrevem de seguida. Estas reacções acontecem sobretudo durante a 

armazenagem do produto. 

De acordo com Copley, Ardsel e Tressler (1968), uma alteração física que por vezes ocorre 

durante o processo de armazenagem dos produtos da pesca congelados é a recristalização, 

que não é mais que o aumento do tamanho dos cristais de gelo e a diminuição do número 

dos mesmos. Esta reacção altera a textura do produto final e é consequência de variações 

acentuadas de temperatura. 

Uma outra alteração física, indesejável, que poderá ocorrer nos produtos da pesca, é a 

alteração de cor. Os pigmentos presentes nos produtos da pesca, tendem a desaparecer e 

alterar-se durante o período de armazenagem. Um bom exemplo deste fenómeno é a 
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melanose, que algumas vezes encontramos no camarão, e que confere uma coloração 

negra ao camarão, diminuindo o seu valor comercial (Venugopa, 2006). 

Contudo, as alterações físicas mais preocupantes, que se verificam com produtos da pesca 

congelados, são a desidratação e a, consequente, perda de peso. O fenómeno de 

desidratação é muitas vezes impropriamente conhecida como “queimadura pelo frio” 

(designação vulgar, mas infeliz, uma vez que o fenómeno não envolve queimadura). Esta 

alteração, não é mais do que a desidratação irreversível da superfície do produto, provocada 

por uma embalagem pouco protectora, uma humidade relativa inadequada à conservação 

ou variações acentuadas da temperatura de armazenagem. A colocação de um filme de 

elevada impermeabilidade ao vapor de água pode minorar estes efeitos (Venugopa, 2006). 

A perda de peso dos produtos da pesca, devido à desidratação, depende essencialmente 

dos seguintes factores (Johnston et all., 1994): 

• Tipo de equipamento de congelação; 

• Tempo de congelação; 

• Características intrínsecas do produto; 

• Condições de armazenagem. 

A perda de peso não é directamente proporcional ao tempo de congelação e é mais 

relevante no inicio do processo de congelação do que no fim. É importante ter em 

consideração que alguma perda de peso é devido à evaporação da água presente na 

superfície dos produtos da pesca, resultante da operação de lavagem e que se perderia 

mesmo que os produtos da pesca não fossem congelados. 

A remoção da água da superfície do produto resulta na exposição dos tecidos ao ar, 

contribuindo para a oxidação lipídica e diversas alterações no flavor do produto. As 

oscilações de temperatura, principalmente durante a armazenagem favorecem esta reacção 

de degradação.  

 

4.3.1.3. Alterações químicas 

 

De acordo com Karel (1992) in Silva (2002), a oxidação lipídica é uma das mais importantes 

reacções de alteração dos produtos congelados, sendo a causa de importantes alterações 

nos alimentos, ao nível do sabor, da cor, da textura e do valor nutritivo, podendo ainda 

conduzir à formação de agentes tóxicos e mutagénicos.  

Os lípidos estão presentes nos produtos da pesca, em diferentes concentrações, 

dependendo de diversos factores, tais como: a espécie, a estação do ano e o “habitat”. Os 

lípidos podem participar em diversas reacções químicas que, regra geral, contribuem para a 

desvalorização do produto final. A percepção organoléptica originada pelo sabor e aroma 



Identificação dos factores determinantes para o sucesso da conservação do pescado 64 

desagradáveis, resultante da alteração da gordura designa-se, geralmente, por ranço, termo 

derivado do latim rancidus (Faísca, 1998 in Silva, 2002). 

A formação do ranço resulta da oxidação lipídica, ou seja da reacção dos lípidos presentes 

nos produtos da pesca, com o oxigénio. Esta reacção tem um importante peso na 

deterioração dos produtos da pesca, pela alteração da qualidade nutricional e sensorial que 

provoca nos mesmos e de acordo com Silva (2002), conduz a uma perda do valor 

nutricional, nomeadamente de alguns ácidos gordos e algumas vitaminas lipossolúveis. 

A oxidação processa-se em duas fases e pode conduzir à formação de produtos primários e 

secundários (Silva, 2002). Numa primeira fase, formam-se hidroperóxidos, bastante 

instáveis e reactivos que se decompõem sob o efeito do calor e radiação U.V., ou pela 

presença de catalisadores metálicos (Gouveia, 1995 in Silva, 2002). Estes compostos são 

inodoros e insípidos, mas os produtos da sua decomposição são responsáveis pelo cheiro e 

sabor característicos do ranço (Peres, 1995 in Silva, 2002). Os produtos secundários de 

oxidação são estáveis e de natureza variada. São principalmente aldeídos, mas também 

podem ser álcoois, cetonas e hidrocarbonetos (Faísca, 1998 in Silva, 2002).  

Na maioria dos produtos da pesca, os processos de hidrólise e oxidação de lípidos cessam 

a -18ºC. Mas há espécies em que a esta temperatura é, ainda, insuficiente para proteger o 

produto da degradação lipídica (Novikov, 1983). Assim, os produtos da pesca com elevado 

teor lipídico devem por este motivo, ser armazenados a temperaturas finais entre os -25ºC e 

os -30ºC. A adição de químicos, para prevenir a oxidação, não tem produzido resultados 

satisfatórios (FAO). A taxa de oxidação pode ser reduzida pela diminuição da exposição ao 

oxigénio. Por este motivo os produtos da pesca congelados em bloco encontram-se em 

menor risco de sofrer oxidação que os mesmos em IQF (FAO).  

A operação de vidragem minimiza esta reacção de oxidação, pela criação de uma barreira 

entre o produto e o oxigénio do ar. Uma embalagem que seja constituída de material 

impermeável ao oxigénio ou uma embalagem que provoque o vácuo, revelaram-se, 

também, eficientes na redução da taxa de oxidação nos produtos da pesca congelados. 

A congelação, por si, resulta numa concentração de solutos que catalizam o início de 

reacções de oxidação e a quebra e a desidratação da membrana celular, expondo a mesma 

a oxidação fosfolipídica. 

A hidrólise lipídica ocorre nos produtos da pesca congelados durante o armazenamento e 

pode afectar a oxidação lipídica. Esta reacção inicia-se com ácidos gordos insaturados, 

sendo que quanto maior o grau de insaturação, mais facilmente ocorrem as reacções de 

oxidação. Porém, outros compostos insaturados podem originar reacções de oxidação, 

como por exemplo as vitaminas (Peres, 1995 in Silva, 2002). 

Uma outra alteração química, que pode ocorrer nos produtos da pesca congelados, e que 

conduz a uma perda de qualidade do produto final, é a desnaturação das proteínas. A 
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desnaturação proteica ocorre durante o armazenamento de produtos da pesca congelados. 

Venugopa (2006), defende que existem três teorias que explicam a desnaturação de 

proteínas estruturais, durante o processo de congelação e armazenamento de produtos da 

pesca congelados: 

• O aumento da concentração de solutos; 

• A desidratação celular; 

• Alterações auto-oxidativas que alteram a proporção das interacções proteína-proteína 

e proteína-água. 

À medida que o processo de congelação se vai desenvolvendo, as proteínas ficam expostas 

a uma força iónica, na fase não aquosa, que provoca importantes alterações nas proteínas 

estruturais (Venugopa, 2006). O mesmo autor, afirma que a oxidação lipídica influencia a 

desnaturação e deterioração da funcionalidade da proteína muscular, causando ligações 

entre proteínas e produtos resultantes de oxidação lipídica. Ainda, segundo o mesmo autor, 

outro motivo para a desnaturação proteica é a ligação do formaldeído com proteínas 

musculares. O formaldeído está presente, em concentrações significativas, actuando como 

osmo-regulador, nos produtos da pesca. TMAO reductase, assim como muitas outras 

enzimas, é acelerada durante a operação de congelação e descongelação dos sistemas 

celulares, devido à destruição celular que ocorre. 

A formação de proteínas insolúveis de elevado peso molecular aumenta com a diminuição 

da temperatura abaixo do ponto de congelação e atinge um máximo perto do ponto 

eutéctico da solução. O pH também pode sofrer alterações durante a congelação, devido ao 

efeito da concentração. Um abaixamento do pH provoca um maior grau de desnaturação 

proteica. Estas reacções têm grande influência na textura e sabor do produto (Rahman, 

1999). 

Como consequência do armazenamento, e associada à desnaturação proteica, a textura 

dos produtos da pesca altera-se gradualmente, de normalmente mole, suculenta e fresca 

para inaceitavelmente firme, dura, fibrosa, esponjosa e seca. Estas alterações variam muito 

com a espécie, nomeadamente com o teor lipídico dos produtos da pesca (Venugopa, 

2006). 

 

4.3.2. Métodos de determinação da relação qualidade/frescura nos produtos da 
pesca congelados 

 

Seria de grande utilidade o estabelecimento de uma avaliação padronizada, que permitisse 

a medição de características mensuráveis, para a definição da qualidade dos produtos da 

pesca frescos e em processo de congelação (Nielsen, 1994 in site FAO). De acordo com 
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Venugopa (2006), não existem testes simples e de confiança para a medição da qualidade 

de produtos da pesca congelados. 

É de aceitação geral que a estabilidade dos produtos da pesca congelados está, 

essencialmente, relacionada com as seguintes reacções: hidrólise, oxidação lipídica e 

desnaturação proteica. Estas reacções originam alterações no flavor e uma textura seca e 

rija do produto (Nielsen, 1994 in site FAO).  

Há diversos indicadores que permitem a medição de reacções de degradação e desta 

forma, permitem aferir da qualidade do produto final. Venugopa (2006) aponta alguns 

indicadores bioquímicos para este efeito e distingue-os em três categorias que medem, os 

parâmetros referidos de seguida: 

• Alterações estruturais em proteínas, medidas em termos de extractibilidade em 

solução salina, hidrofobia e viscosidade e padrões electroforéticos; 

• Diminuição na actividade enzimática – testes que medem a actividade do ATP 

miofibrilar; 

• Alteração na concentração de certos metabolitos – como é o caso do TMAO. 

Medições ao nível da textura determinam: dureza, coesividade, adesividade, elasticidade, 

entre outras e revelam-se de grande utilidade, em alguns casos. 

Segundo Johnston et all. (1994), existem diferentes testes que podem ser utilizados para a 

estimativa do grau de deterioração dos produtos da pesca. Estes testes incluem análises 

químicas e microbiológicas ao produto, para medição dos seguintes parâmetros (Johnston 

et all., 1994): 

• Teor microbiano total; 

• Determinação de bases voláteis totais; 

• TMA; 

• Determinação de substâncias redutoras voláteis; 

• Análises sensoriais; 

• Parâmetros eléctricos do músculo do pescado; 

• Azoto teórico volátil total (ABTV). 

O crescimento bacteriano na superfície do pescado produz aminas voláteis. Um dos 

compostos voláteis produzidos é a TMA, um produto resultante da redução do óxido de 

trimetilamina. TMA é muito utilizado como indicador da degradação geral de produtos da 

pesca. Outros compostos que podem ser produzidos incluem amónia e pequenas 

quantidades de monometilamina e dimetilamina. Enquanto os produtos da pesca estão 

ainda em rigor mortis, dimetilamina começa a formar-se e após o rigor mortis a trimetilamina 

é formada (Johnston et all., 1994). 

Pelo explicitado, não existe um único método “ideal” para a determinação da qualidade dos 

produtos da pesca congelados. Mas existe um conjunto de métodos, que permitem avaliar a 
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qualidade do produto. A escolha do método de análise deve ser feita de acordo com as 

características intrínsecas do produto e com o destino final do mesmo. 

 
5. Legislação aplicável aos produtos da pesca congelados 

 

Maior parte dos países tem legislação que estabelece procedimentos de manuseamento e 

processamento de alimentos em geral. Todavia, regra geral, outras recomendações 

adicionais costumam existir. Estas recomendações existem sob a forma de códigos de boas 

práticas ou normas, que embora não tenham obrigatoriedade legal, devem ser colocados 

em prática. 

De uma forma geral, os requisitos gerais da legislação alimentar estabelecem os seguintes 

pressupostos: 

• Nenhum género alimentício é comercializado se for perigoso, ou seja, se for prejudicial 

para a saúde e/ou impróprio para consumo; 

• Sempre que um género alimentício perigoso faça parte de um lote ou de uma 

remessa, partir-se-á do princípio de que a totalidade do lote ou da remessa é perigosa; 

• Em todas as etapas da cadeia alimentar, os operadores das empresas do sector 

alimentar e do sector dos alimentos para animais devem assegurar que os géneros 

alimentícios ou os alimentos para animais preencham os requisitos da legislação 

alimentar e verificar o cumprimento desses requisitos; 

• Em todas as etapas de produção, transformação e distribuição, estabelece-se a 

rastreabilidade dos géneros alimentícios. 

Os diplomas que enquadram, praticamente, todos os aspectos fundamentais do ponto de 

vista legal, para garantia da segurança dos produtos da pesca, são essencialmente os 

seguintes: 

• Decreto-Lei nº 37/2004, de 26 de Fevereiro, estabelece condições de comercialização 

de produtos da pesca e aquicultura congelados, ultracongelados e descongelados 

destinados à alimentação humana; 

• Regulamento (CE) nº 852/2004, de 29 de Abril, relativo à higiene dos géneros 

alimentares; define os requisitos básicos aplicáveis a todos os operadores de produtos 

alimentares; 

• Regulamento (CE) nº 853/2004, de 29 de Abril, alterado pelo Regulamento (CE) nº 

1662/2006, de 6 de Novembro, estabelece regras específicas para os operadores das 

empresas do sector alimentar, no que se refere à higiene dos géneros alimentícios de 

origem animal; 
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• Regulamento (CE) nº 854/2004, de 29 de Abril, estabelece regras específicas para a 

organização dos mecanismos de controlo oficiais para os produtos de origem animal 

destinados ao consumo humano; 

• Regulamento (CE) nº 2847/93, de 12 de Outubro, institui o regime de controlo 

aplicável à política comum das pescas; 

• Regulamento (CE) nº 104/2000, de 17 de Dezembro, refere a organização comum de 

mercado do sector das pescas e aquicultura; 

• Regulamento (CE) nº 2065/2001, de 22 de Outubro, estabelece as modalidades de 

aplicação do regulamento nº 104/2000, no que se refere à informação ao consumidor 

no sector dos produtos da pesca e da aquicultura; 

• Regulamento (CE) nº 178/2002, de 28 de Janeiro, determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros 

alimentícios; 

• Regulamento (CE) nº 1664/2006, de 6 de Novembro, altera o Regulamento (CE) nº 

2074/2005, de 5 de Dezembro, que por sua vez alterou o Regulamento (CE) nº 

852/2004, de 29 de Abril, relativo à higiene dos géneros alimentícios; 

• Regulamento (CE) nº 1935/2004, de 27 de Outubro, relativo aos materiais e objectos 

destinados a entrar em contacto com os alimentos; 

• Decreto-Lei nº 111/2006, de 9 de Junho, relativo à higiene dos géneros alimentícios e 

às regras aplicáveis à produção e à comercialização de determinados produtos de 

origem animal destinados ao consumo humano; 

• Directiva nº 2004/41/CE, que revoga e altera a anterior legislação comunitária 

respeitante às condições higio-sanitárias para a produção e colocação em mercado de 

produtos de origem animal destinados a consumo humano; 

• Portaria nº 587/2006, de 22 de Junho, fixa a lista das denominações comerciais 

autorizadas em Portugal relativamente à comercialização dos produtos da pesca e da 

aquicultura; 

• Decreto-Lei nº 113/2006, de 12 Junho, nomeadamente no artigo 3º, defende a criação 

e respectiva validação de códigos de boas práticas, destinados à utilização voluntária 

pelas empresas e associações do sector alimentar como orientação para a 

observância dos requisitos de higiene. 

Na ausência de legislação, existem códigos de boas práticas que devem ser aplicados, 

como requisitos mínimos, para garantir uma uniformidade de procedimentos. Em algumas 

situações, os códigos podem mesmo substituir a legislação. A adopção de um código de 

boas práticas é, desta forma, um passo inicial no desenvolvimento de uma indústria de 

congelados. De uma forma abrangente, aplicáveis à indústria da congelação, existem 
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diversos códigos de boas práticas, que cobrem os requisitos de qualquer país desenvolvido 

com uma indústria pesqueira (Johnston et all., 1994). 

Um destes códigos é o criado pelo Codex Alimentarius Commission Joint FAO/WHO Food 

Standard Programme. O objectivo desta comissão é recomendar padrões de produtos para 

uniformização de procedimentos e conselhos de como podem ser atingidos tais padrões, 

aplicando códigos de boas práticas (Johnston et all., 1994). 

Podemos verificar no Codex Alimentarius “linhas orientativas” para diversos procedimentos, 

referentes aos mais diversos produtos congelados.  

Contudo, a legislação e os códigos de boas práticas estabelecidos são por vezes, pouco 

claros e requerem um controlo rigoroso da sua aplicabilidade. Os industriais do sector da 

pesca reclamam a falta de clareza na concorrência, por parte dos agentes que violam, por 

sistema, as regras estabelecidas. Estes, muitas vezes nem se encontram legalizados ou 

operam em Portugal a partir do exterior (Cardador et all., 2001). 

As normas disponíveis, que com carácter de recomendação, informação ou de 

obrigatoriedade, abordam procedimentos tecnológicos e higiénicos e critérios de 

classificação de interesse comercial, permitirão aos agentes económicos nos diferentes 

níveis da cadeia de produção e comercialização de produtos da pesca, assegurar o correcto 

funcionamento das suas empresas e garantir a salubridade dos seus produtos, desde que 

sejam melhoradas as condições actuais ao nível da primeira venda e se simplifiquem os 

processos administrativos de licenciamento dos estabelecimentos (Cardador et all., 2001).  

A realidade é que embora exista legislação diversa, normas e códigos, que abordam quase 

a totalidade da realidade agro-alimentar, alguns tópicos relevantes ficam por legislar. 

Relevante, também, é o facto do controlo e a aplicação da legislação pelos diversos agentes 

carecer de fiscalização, mais atenta. 

 

6. Conclusões 

 

Face aos objectivos propostos no início da dissertação, pode-se concluir o seguinte: 

 

O pescado representa um alimento importante na dieta diária dos portugueses, que 

adoptam a dieta típica mediterrânica. Muito rico nutricionalmente, faz parte do cabaz de 

compras de maior parte da população, sob as mais diversas formas de conservação, das 

quais se destacam: refrigeração e congelação. Por este motivo, analisou-se o passado, o 

presente e o futuro deste produto no nosso país. 

 

Os produtos da pesca são extremamente perecíveis, necessitando de ser conservados 

imediatamente após a captura. Esta dissertação refere que a forma mais eficiente de 
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conservar os produtos da pesca é sujeitando-os à operação de congelação, uma vez que 

esta permite: 

• Manter praticamente inalteradas as características organolépticas e nutritivas dos 

mesmos; 

• Garantir produtos seguros, do ponto de vista alimentar, sempre que a legislação, as 

normas e os códigos de boas práticas aplicáveis sejam cumpridos; 

• Armazenar os produtos por longos períodos; 

• Minimizar a ocorrência de reacções de degradação, às quais os produtos estão 

sujeitos, nomeadamente de origem microbiológica, química e física; 

• Produzir produtos diferenciadores, diversificando a oferta e dinamizando a procura; 

• Produzir produtos pré-cozinhados ou pré-temperados, de acordo com as tendências 

da sociedade moderna; 

• Poupar tempo ao consumidor em deslocações constantes ao mercado. 

 

Foram identificadas e analisadas as diversas etapas da operação de congelação, bem como 

os factores que condicionam o sucesso destas diferentes etapas, na obtenção de um 

produto final de qualidade. As etapas que carecem de maior atenção na conservação de 

produtos da pesca: 

• Congelação do produto; 

• Vidragem; 

• Embalagem; 

• Armazenamento; 

• Transporte; 

• Descongelação. 

 

O sucesso da operação de congelação é influenciado por diversos factores, dos quais se 

destacam os seguintes: 

• Manuseamento dos produtos da pesca antes da congelação; 

• Tipo de processo de congelação utilizado; 

• Tempo/velocidade de congelação; 

• Adição de conservantes; 

• Temperatura utilizada nas diversas etapas da operação de congelação; 

 

A operação de vidragem é uma etapa determinante no processo de conservação do 

pescado congelado, uma vez que é fundamental para: 

• Evitar a desidratação superficial do produto; 

• Proteger fisicamente o produto; 
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• Minimizar a ocorrência de reacções de oxidação. 

 

O Decreto-Lei nº 37/2004 define as condições de comercialização de produtos da pesca e 

aquicultura congelados, ultracongelados e descongelados destinados à alimentação 

humana. Este DL legisla os métodos de determinação do peso líquido escorrido, sendo o 

método mais regularmente utilizado o método proposto pelo Codex. Contudo, outro método 

tem-se revelado bastante eficiente na determinação do teor de água de vidragem: o método 

Entálpico. Não existe, actualmente, legislação que indique os limites do teor de água de 

vidragem de um produto alimentar. A única referência feita, na legislação é que o rótulo do 

produto deverá ter bem explícito o teor de água de vidragem presente no mesmo. 

 

Foram realizados alguns estudos, nomeadamente pela DECO, e diversas acções de 

fiscalização, pelas entidades competentes, para análise do teor de água de vidragem dos 

produtos da pesca congelados, face ao valor expresso no rótulo. Verificou-se que, em 

alguns dos casos analisados, houve fraude no teor de água de vidragem dos produtos da 

pesca, face ao valor indicado no rótulo. Esta não é uma realidade apenas portuguesa, uma 

vez que noutros países situações semelhantes têm sido detectadas. Foram sugeridas 

medidas, de carácter preventivo, de combate à fraude referente à indicação do teor de água 

de vidragem nos produtos da pesca. 

 

Os Regulamentos, Decretos-Lei, Normas e Códigos de Boas práticas aplicáveis aos 

géneros alimentícios incluem os produtos da pesca congelados e são inúmeros, dos quais 

se destacam no capítulo 5 os mais importantes. 
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