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Resumo 
 

Devido ao preço baixo, conveniência e alta qualidade sensorial, os 

hambúrgueres são amplamente consumidos em todo o mundo. Contudo, o consumo 

deste produto tem sido associado ao aparecimento de doenças cardiovasculares, 

essencialmente, devido ao seu elevado teor em gorduras saturadas.  Para produzir um 

produto mais saudável é necessário reduzir o teor de gordura e modificar o perfil lipídico 

desta, mas estas alterações podem diminuir a sua qualidade tecnológica e sensorial 

(sabor, aroma e suculência) bem como a sua estabilidade oxidativa. Assim, o desafio 

da indústria da carne é encontrar uma alternativa viável que permita diminuir o conteúdo 

em gordura e melhorar o perfil lipídico sem alterar as qualidades tecnológicas, sensoriais 

e a estabilidade química. 

Neste trabalho pretendeu-se substituir na formação dos hambúrgueres parte do 

teor de gordura por um oleogel constituído por pele de porco, água e azeite e avaliar o 

efeito desta substituição na estabilidade oxidativa, propriedades tecnológicas e 

nutricionais dos hambúrgueres. Assim produziram-se três tipos de hambúrguer: 

hambúrguer contendo 90 % de carne bovina magra com 10 % de banha bovina 

(hambúrguer controle, HC); hambúrguer contendo 90 % de carne bovina magra e 10 % 

de um oleogel (A) constituído por pele de porco/água/azeite virgem extra nas proporções 

de 20:60:20 (Hambúrguer HA); hambúrguer com uma composição igual ao anterior, mas 

cujo o oleogel (AR) continha azeite refinado em vez de azeite virgem extra (hambúrguer 

HR). 

Verificou-se que a substituição da gordura bovina pelos oleogéis aumentou o 

teor em proteína dos hambúrgueres em 10 % e diminui o teor em gordura em cerca de 

70 %. O perfil em ácidos gordos destes hambúrgueres também melhorou com a 

diminuição da percentagem em ácidos gordos saturados de 16 %. Deste modo os novos 

hambúrgueres apresentaram uma melhor composição em termos de macronutrientes. 

Embora os novos hambúrgueres crus tenham apresentado algumas diferenças 

relativamente à aparência, cor e perceção da gordura quando comparados com os 

hambúrgueres controle, depois de processados a 180 oC, todas as características de 

cor, sabor e odor foram semelhantes  

Em termos oxidativos verificamos que todos os hambúrgueres armazenados a 4 
oC se mantiveram estáveis por 7 dias, contudo, quando armazenados a -20 oC o HR 

encontrava-se oxidado ao fim de 45 dias. Ao fim de 90 dias o HA mostrou igualmente 

um elevado nível de oxidação. 

Assim, os novos hambúrgueres fabricados com os oleogéis apresentaram uma 

melhoria significativa do ponto de vista nutricional (maior conteúdo em proteínas, menor 

conteúdo em lípidos e maior percentagem de lípidos insaturados) sem alterar 

significativamente a avaliação sensorial. No entanto, será necessário recorrer a uma 

estratégia que evite a rápida degradação oxidativa dos mesmos uma vez que o 

conteúdo em antioxidantes existentes nos HA não foi suficiente para impedir a oxidação 

dos hambúrgueres ao fim de 90 dias a -20 oC. 

 

Palavra-chave: Gordura Animal, Substituição de gordura, Oleogel, Pele de porco, 

Azeite, Hambúrguer.  
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Abstract 
 

Due to the low price, convenience, and high sensory quality, beef burgers are 

widely consumed worldwide. However, because of their excessive content in saturated 

fatty acids, they have been related to an increased incidence of cardiovascular diseases. 

To produce healthier burgers, it is necessary to reduce their fat content and modify their 

fatty acid profile. However, reducing and replacing saturated fats by unsaturated ones 

may decrease the oxidative stability and the sensory quality (taste, aroma and juiciness) 

of the product. Thus, the challenge to the meat industry is to find a viable alternative to 

decrease the fat level and provide a healthier lipid profile in their products without affect 

their oxidative stability, and their technological and sensory quality.  

This work aimed to replace part of the fat content in a burger formulation with an 

oleogel consisting of pork skin, water and olive oil and to evaluate the effect of this 

replacement on the burger oxidative stability, technological and nutritional properties. 

Thus, three types of burgers were produced: a burger containing 90% of lean beef and 

10% of lard (control hamburger, HC); a burger containing 90% of lean beef and 10% of 

an oleogel (A) consisting of pork skin / water / extra virgin olive oil in the proportions of 

20:60:20 (burger HA); and a burger with a composition equal to the previous one, but 

with an oleogel that contained refined olive oil instead of extra virgin olive oil (burger HR). 

The replacement of bovine fat by oleogels increased the protein content of 

burgers by 10% and decrease the fat content by about 70%. The fatty acid profile of 

these burgers also improved with a decrease in the percentage of saturated fatty acids 

by 16 %. Thus, the new burgers showed a better macronutrient composition. 

Although the new burgers have shown some differences in their appearance, 

color and fat perception when raw, after being processed at 180 oC (grilled), all 

characteristics of color, flavor and odor were similar to control burgers 

Concerning the oxidative stability, we verified that burgers stored at 4 oC were 

stable for 7 days. However, when stored at -20oC, burger HR showed to be oxidized after 

45 days of storage. At 90 days, HA also exhibited a high level of oxidation. Therefore, 

the new burgers produced with oleogels presented a significant improvement in their 

nutritional value (higher contend in proteins, lower contend in lipids and higher 

percentage in unsatured lipids) without significantly changing sensorial perception.  

However, it will be necessary to use further strategies in order to avoid the fast burger 

oxidative deterioration because the amount of antioxidant present at HA burgers was not 

enough to prevent burger oxidation after 90 days at -20 oC. 

 

 

Key words: Animal Fat, Fat replacement, Oleogel, Pork Skin, Olive oil, Burger 
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1. Carne 
 

Segundo a legislação alimentar, o termo carne engloba todas as partes do animal 
de sangue quente na sua forma fresca ou processada, ou seja, inclui tanto o musculo 
esquelético como alguns órgãos internos (fígado, coração, língua, rins, tripas rabo de 
boi, bochechas,…)[1].  

O Instituto Nacional de Estatística (INE) mostra que no ano de 2019, o consumo 
de carne e miudezas em Portugal se traduzia, em média, em 119,1 quilos por habitante, 
o equivalente a dois bifes por dia (300 g). Em termos gerais este valor corresponde a 
1.210.000 toneladas de carne consumida. 

No topo da lista de consumo temos a carne suína com 44,3 quilos por habitante, 
o que representa 460.00 toneladas por ano. No segundo lugar, a carne proveniente de 
animais de capoeira com um consumo de 43,0 quilos por habitante, um total de 441.000 
toneladas. Temos ainda em terceiro lugar a carne de bovino com 20,3 quilos por 
habitante, ou seja, 210.000 toneladas nacionais [2]. 

No ano de 2019 a produção de carne foi 902.868 toneladas em Portugal, sendo 
498.051 toneladas referentes as carnes de reses, que são carnes de animais 
quadrúpedes abatidos para a alimentação humana; 389.283 toneladas de carne de 
animais de capoeira, incluindo coelho e pombo; e 15.534 toneladas para outras carnes 
obtidas através da caça. Estes valores têm se mantidos próximos aos expressos nos 
quatro anos anteriores [3]. 

Os dados anteriores permitem concluir que o consumo de carnes vermelhas é 
maioritário, em comparação com as carnes brancas. Sucede-se que o consumo de 
carnes vermelhas está associado ao desenvolvimento de várias doenças crónicas e à 
obesidade. Daí o interesse em estudar novos processos que nos permitam melhorar  a 
qualidade nutricional e tecnológica da carne sempre de modo a ir de encontro as 
exigências do consumidor [4].  

 

1.1. Qualidade da carne 

 

A qualidade da carne está depende do modo como são efetuadas três etapas 

básicas do processamento do produto definidas como ante-mortem, o abate propriamente 

dito e o post-mortem. 

No ante-mortem temos fatores associados ao tipo de animal, sexo, idade, raça, tipo 

de alimentação, mas também fatores como o transporte do animal e as suas condições até 

ao momento do abate.  

No momento do abate é importante que as operações efetuadas tenham em 

atenção o bem-estar do animal, e as condições sanitárias de abate. 
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No post-mortem temos aspetos relacionados com o armazenamento, o 

arrefecimento e transporte da carcaça ou peças. O método de preparação da carne pelo 

consumidor está igualmente relacionado com a sua qualidade. 

A qualidade da carne é determinada por diferentes parâmetros [5]:  

• Qualidade nutricional, como água, proteínas, lípidos e ácidos gordos; 

• Qualidade organolética, como cor, sabor, textura, flavor e gordura visível;  

• Qualidade tecnológica, como o pH, retenção da água e consistência da 

gordura;   

• Qualidade sanitária; 

• Qualidade ética. 

 

1.1.1. Qualidade nutricional  
 

A carne em termos nutricionais apresenta grandes vantagens, pois é uma fonte 

de proteínas, contendo aminácidos essenciais e micronutrientes, como ferro, vitaminas 

A e B12, zinco, selênio e ácido fólico. Na tabela 1 é apresentada o conteúdo em 

macronutrientes de dois tipos de carne distintos (porco e bovino) [6]. 

 

Tabela 1. Composição da carne bovina e suína em g/100g [7] 

Produto Água Proteína Lípidos Cinzas Calorias / kJ 

Bovino (Magro) 75,0 22,3 1,8 1,2 116 

Bovino Carcaça 54,7 16,5 28,0 0,8 323 

Porco (Magro) 75,1 22,8 1,2 1,0 112 

Porco Carcaça 41,1 11,2 47,0 0,6 472 

Banha de Bovino 4,0 1,5 94,0 0,1 854 

Banha de Porco 7,7 2,9 88,7 0,7 812 

 

1.1.1.1. Água  

 

A água é o macronutriente em maior quantidade e com maior importância na 

carne, influenciando em grande escala a qualidade organolética, pois altera a textura, 

suculência e firmeza do produto; a qualidade tecnologia, pois a retenção da água é um 

fator muito determinante no processamento do alimento; e a qualidade nutricional do 

produto.  

A água está inversamente relaciona com o conteúdo em gordura e encontra-se 

igualmente ligada a estruturas proteicas, e o seu comportamento na etapa de post-

mortem vai ser determinante para as propriedades acima mencionadas [5]. 
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1.1.1.2. Lípidos  

 

Os lípidos enriquecem os alimentos, pois a gordura é essencial para o 

desempenho reológico da carne e para obtenção das características organoléticas, tal 

como a textura, o aroma e palatibilidade, sendo assim necessária para a qualidade da 

carne [1]. 

Os lípidos são divididos em dois grupos: 

❖ Lípidos simples, não hidrolisáveis ou insaponificáveis dos quais fazem parte os 

ácidos gordos, os esteroides, os carotenoides, os tocoferóis, as vitaminas 

lipossolúveis, os álcoois superiores e hidrocarbonetos (terpenos); 

 

❖ Lípidos hidrolisáveis ou saponificáveis dos quais fazem parte os mono (MAG), di 

(DAG) e triacilglicerois (TAG), os fosfolípidos, os glicolípidos, as ceras, esteres 

de esteróides e esfingolipidos. 

 

No que diz respeito aos lípidos, a carne possui essencialmente triglicerídeos e 

fosfolípidos e apenas uma baixa percentagem de ácidos gordos livres, colesterol e 

vitaminas.  

Os triglicerídeos estão associados a gordura de reserva e numa pequena porção a 

gordura intramuscular. Na tabela 1 é evidenciada essa relação, pois a carne de porco 

magra possui um conteúdo de lípidos mais baixos, que dizem respeito a estrutura 

intramuscular, do que a banha de porco, onde temos contabilizada a gordura de reserva 

[8]. 

Na tabela 2 podemos observar a composição em ácidos gordos das principais 

carnes consumidas no nosso país. Os ácidos gordos saturados presentes na carne são o 

ácido esteárico e o palmítico. No caso dos monoinsaturados temos o ácido oleico, ácido 

gordo maioritário das carnes. Os polinsaturados são os ácidos linoleico e linolénico que 

são fundamentais na síntese dos eicosanóides, mas que se encontram em quantidades 

baixas nas carnes. [9]  

 

Tabela 2. Os principais ácidos gordos na carne de vaca, de porco e de galinha em g/100g.  (aContém os PUFAs 20:2 e 
22:2)[10] 

 

Ácidos Gordos 

Palmítico 
C16:0 

Esteárico 
C18:0 

Oleico 
C18:1 
(ω9) 

Linoleico 
C18:2 
(ω6) 

Linolénico 
C18:3 
(ω3) 

ω6:ω3 
Total 
trans 

Vaca 
Músculo 24,6 15,0 39,1 2,8a 0,8 2,1 3,6 

Gordura 25,7 17,4 36,6 1,0a 0,5a 2,0 4,9 

Porco 
Músculo 22,8 12,4 37,4 14,8 1,4 6,4 0,5 

Gordura 23,3 13,0 38,7 14,8 1,5 7,9 0,7 

Galinha 
Gorda 20,4 6,0 42,7 16,6 2,6 5,0 0,8 

Magra 18,9 6,0 36,1 13,7 1,7 4,4 0,9 

 



FCUP | UM 

Estratégias para conferir vantagens tecnológicas e nutricionais aos hambúrgueres 

21 

 

 

Os ácidos gordos saturados, em especial o ácido palmítico, estão associados a uma 

elavada concentração plasmática de colesterol LDL (lipoproteína plasmática de baixa 

densidade), o que não acontece com os PUFAs que estão associados à redução da 

agregação plaquetária e da concentração plasmática de triacilgliceróis, e por consequência 

a uma menor incidência das doenças cardíacas [11].  

Deste modo, o consumidor tem procurado diminuir o consumo de produtos com alto 

teor de gordura saturada, substituindo estes por produtos com maior conteúdo em PUFAs. 

São exemplo disso os ácidos gordos ω-3 e o ω-6 que são essenciais para o ser humano e 

só são possíveis de obter através da dieta, pois o nosso corpo não é capaz de os sintetizar 

devido a ausência de enzimas endógenas.  

Os ácidos gordos α-linolénico (ω-3) e o linoleico (ω-6), funcionam como fonte de 

energia metabólica, precursores das moléculas de sinalização biológica, componentes da 

membrana e formadores dos ácidos gordos araquidónico (AA) e eicosapentanóico (EPA), 

respetivamente, que levam a direta produção de mediadores biologicamente ativos, 

eicosanóides. Estes compostos são mediadores inflamatórios, intervém na adesão celular, 

no processo de coagulação e funcionam como moléculas sinalizadoras [12].  

Os ácidos gordos essenciais devem encontrar-se na alimentação humana de uma 

forma equilibrada [13]. 

 

 

 

 

 

1.1.1.3. Proteínas  
 

Os aminoácidos, péptidos e proteínas são importantes constituintes dos 

alimentos, pois contribuem para o seu sabor e são precursores de compostos 

aromáticos e cores formados durante reações enzimáticas e térmicas. 

As proteínas podem ser divididas em três grandes grupos: 

• Proteínas contráteis, extraídas com soluções salinas concentradas 

(actino-miosina, juntamente com tropomiosina e troponina); 

• Proteínas solúveis em água ou soluções salinas diluídas (mioglobina e 

enzimas); 

Figura 1. Representação dos ácidos gordos: (a) ácido palmítico, (b) ácido esteárico, (c) ácido oleico, (d) ácido 
linoleico, (e) ácido linolénico. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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•  Proteínas insolúveis ( tecido conjuntivo e proteínas de membrana) [1]. 

A actina e miosina formam um complexo proteico denominado actino-miosina 

que está presente nas fibras contráteis das células musculares, sendo fundamentais na 

expulsão da água ocorrida no post-mortem. 

A miosina é a proteína miofibrilar mais abundante, apresentando altos conteúdos 

em ácido glutâmico e aspártico, apresentando assim uma alta carga elétrica e afinidade 

por iões cálcio e magnésio.  

A actina é outra das proteínas maioritária que pode existir em duas formas, a 

actina G que são unidades globulares pequenas e actina F em que as unidades 

globulares se unem para formar cadeias.  

As proteínas sarcoplasmáticas, a mioglobina e a hemoglobina, são 

determinantes em termos tecnológicos, pois a sua desnaturação vai influenciar a 

capacidade de retenção da água por parte da carne. Por outro lado, conferem a cor 

vermelha à carne. 

A hemoglobina é um pigmento sanguíneo que é eliminado maioritariamente 

durante o sangramento do animal. A mioglobina aparece em quantidades superiores a 

hemoglobina, e é então o pigmento que determina a cor da carne. Na sua constituição 

as proteínas apresentam um anel porfírico contendo ferro, que pode ser encontrado na 

forma reduzida (Fe2+) ou oxidada (Fe3+), e é o seu estado oxidativo que determina a cor 

da carne, sendo normalmente encontrada na forma reduzida [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação das proteínas mioglobina (a), grupo heme (b) e hemoglobina (c).  

 

1.1.1.4. Oxidação lipídica  

 

A oxidação lipídica é uma das maiores causas da perda tanto da qualidade da 

carne como de produtos à base de carne, pois está afeta pigmentos, proteínas, 

vitaminas e lípidos [8]. 

A oxidação lipídica leva a produção de substanciais tóxicas, a perda de conteúdo 

nutricional e à degradação sensorial, o que favorece a rejeição do produto por parte do 

consumidor [8-9]. A oxidação lipídica inicia-se no momento de abate do animal e 

mantém-se até ao consumo do produto [8]. 
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A oxidação pode ocorrer por diferentes mecanismos químicos como a 

autoxidação, fotoxidação ou a oxidação catalizada por lipoxigenases. No entanto na 

carne a autoxidação é o mais importante na degradação do produto. 

 

1.1.1.4.1. Autoxidação 

 

A autoxidação pode ser despoletada pela luz, calor, metais ou enzimas e 

processa-se em três etapas: iniciação, propagação e terminação. Na iniciação um 

radical livre (R͘ ) reage com um ácido gordo insaturado (LH), ocorrendo a perda de um 

hidrogénio e formando-se um radical do ácido gordo muito reativo (L ͘)(equação 1). A 

energia para retirar o hidrogénio vai depender das ligações adjacentes, ou seja, se o 

hidrogénio é ou não é alílico, uma vez que se estiver junto a uma ligação dupla, a sua 

velocidade de abstração vai ser superior do que num ácido gordo saturado, e no caso 

de possuir mais que uma ligação dupla esta velocidade poderá ainda ser superior, como 

no caso dos hidrogénios bis-alílicos. Na propagação o radical do ácido gordo vai reagir 

com o oxigénio formando o radical peroxilo (LOO ͘) e este reage, posteriormente  com 

outro ácido gordo, produzindo hidroperóxidos (LOOH) e mais radicais livres (equações 

2, 3 e 4). A propagação finda quando os radicais reagem uns com os outros formando 

um produto estável (equação 5,6 e 7). 

 

Iniciação 

LH + R͘ → L ͘+ RH   (1) 

Propagação 

L ͘+ O2 → LOO ͘      (2) 

LOO ͘+ LH → L ͘+ LOOH      (3) 

(LO ͘+ LH → LOH + L ͘)      (4) 

Terminação 

LO ͘+ LO ͘→ LOOL       (5) 

2 LOO͘ →LOOL + O2       (6) 

2L ͘→ L2        (7)
        

Os hidroperóxidos formados são produtos instáveis que por rutura homolítica da 

ligação O-O originam radicais alcoxilo (RO͘ ) e hidroxilo (HO͘ ), que se vão decompor em  

produtos voláteis de baixo peso molecular, (equação 8). Estes radicais provenientes da 

decomposição dos hidropéroxidos sofrem rearranjo e reações posteriores, formando 

misturas complexas de aldeídos, cetonas, furonas, lactonas, entre outras que provocam 

aromas desagradáveis, como o cheiro a ranço, que altera o sabor do alimento mesmo 

em baixas concentrações (1 ppm) [15].  
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LOOH → LO  ͘+ RO  ͘   (8) 

 

A decomposição dos hidroperóxidos é acelerada pela presença de ferro que tem 

uma alta atividade catalítica na oxidação lipídica de alimentos de origem animal 

(equação 9 a 11). 

 

LOOH + Fe2+ → Fe3+ + RO  ͘+ HO- (mais rápida)  (9) 

Fe3+ + LOOH → Fe2+ + RO2  ͘+ H+       (10) 

2 LOOH → RO  ͘+ RO2  ͘+ H2O         (11) 

 

Este processo pode ser impedido ou retardado pela ação de antioxidantes. 

 

1.1.1.4.2. Fotoxidação 
 

O processo de fotoxidação é mais rápido que o de autoxidação, e pode servir 

para desencadear o processo de autoxidação. A fotoxidação inicia-se pela presença de 

sensibilizadores, como a mioglobina ou a hemoglobina, e a luz. 

Na primeira fase o sensibilizador, que se encontra no estado singleto é excitado 

pela absorção de luz, para um estado tripleto (equação 12). 

 

1Sen → 3Sen*       (12)
     

No estado tripleto o sensibilizador pode atuar por duas vias, ocorrendo assim a 

divisão dos fotosensibilizadores em dois grupos. 

Os fotosensibilizadores do tipo I comportam-se como radicais iniciadores 

reagindo com os lípidos e ocorrendo a perda de hidrogénio ou por transferência 

eletrónica (equação 13), dando origem a radicais que posteriormente reagem com o 

oxigénio (equação 14). 

 

3Sen* + LH → [Intermediário]  ͘    (13)
         

[Intermediário] +͘ 3O2 → LOOH + 1Sen    (14) 

   

Os fotosensibilizadores do tipo II transferem energia adquirida para o oxigénio 

tripleto (equação 15), convertendo-o em oxigénio singleto, que posteriormente reage 

com os lípidos (equação 16). 
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3Sen* + 3O2 → 1Sen + 1O2*      (15) 

1O2* + LH → LOOH       (16) 

 

Após esta etapa de iniciação o mecanismo processa-se de igual modo ao 

ocorrido nas fases de propagação e terminação do processo de autoxidação. 

A oxidação apresenta em geral aspetos negativos, mas pode também ser um 

fator importante para determinar aromas agradáveis de produtos amadurecidos ou de 

cura a seco, pois são cheiros característicos que em concentrações relativamente 

baixas  agradam o consumidor [8]. 

De modo a evitar a oxidação lipídica e melhorar a qualidade dos produtos 

derivados de carne recorre-se ao uso de antioxidantes. Estes podem também ter um 

papel importante na saúde do consumidor [16]. 

 

1.1.1.4.3. Antioxidantes  
 

Os antioxidantes estão divididos em dois grupos, que se distinguem pelo método 

de atuação, denominados por: antioxidantes primários ou secundários.  

Os antioxidantes primários ou chain-breaking reagem com os radicais lipídicos 

altamente energéticos, formados durante a iniciação da oxidação lipídica, doando um 

hidrogénio e convertendo-os num produto mais estável (equações 17 e 18). 

 

LOO˙ + AH → LOOH     (17) 

LO˙ + AH → LOH      (18) 

 

Os fenóis são um exemplo deste tipo de antioxidantes, formando um radical 

fenoxilo que é altamente estabilizado, por deslocalização do eletrão desemparelhado 

(figura 3). Estes compostos são encontrados em vegetais, especiarias, ervas e frutos, 

como é caso do fruto da oliveira, que dá origem ao azeite. 

 

 

Figura 3. Representação da estabilização do radical fenoxilo por deslocalização eletrónica. 

Os antioxidantes secundários ou preventivos alteram a velocidade do processo 

de oxidação impedindo ou retardando a formação de radicais livres por processos de 

complexação de metais ou absorção de radiação UV [17]. 
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1.1.2. Qualidade organolética  
 

1.1.2.1. Cor  

 

A cor da carne depende do pigmento muscular mioglobina. A presença de ferro na 

sua constituição permite a ligação e armazenamento de oxigénio no tecido muscular vivo 

e na carne. Na presença de oxigénio a carne adquire uma cor vermelha brilhante e o 

pigmento passa a chamar-se oximioglobina, MbO2, na ausência de oxigénio passamos a 

desoximioglobina, Mb, que possui cor roxa, normalmente vista na carne embalada a vácuo. 

Além do oxigénio outras moléculas podem se ligar a mioglobina como é o caso do 

monóxido de carbono, que atribui uma cor vermelha brilhante, carboximioglobina, CMb ou 

os óxidos nítricos que são usados no processo de cura da carne, e que lhe atribuem uma 

cor rosa avermelhado, nitrosomioglobina, NMb ou Nitrosilmeta-mioglobina, NMMb+. 

A mioglobina pode ainda ser oxidada quando exposta ao calor ou à luz formando-

se assim a metamioglobina, MMb+, que possui uma cor acastanhada que desagrada o 

consumidor (figura 4) [1,18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação esquemática das alterações da mioglobina. 

 

 

1.1.2.2.  Textura   
 

Textura é definida como a força que é usada na mastigação da carne. Esta 

propriedade influência a perceção do consumidor sobre a qualidade do produto, pois 

determina a dureza, a suculência e a tenrura do mesmo [18]. 

A textura da carne está intimamente ligada à morte do animal, pois animais em 

stress na hora do abate vão ter músculos em maior estado de contração o que vai levar a 

uma maior dureza da carne. Outro aspeto importante é o tecido conjuntivo porque uma 

maior quantidade deste determina uma carne mais dura. Em regra os animais mais velhos 

possuem uma maior quantidade de tecido conjuntivo [18]. 
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No post-mortem é também de realçar o processo de diminuição da temperatura da 

carcaça, que quando ocorre demasiadamente rápido, vai refletir-se numa maior dureza da 

carne. Outros aspetos incluídos igualmente no pós-morte são o processo de maturação e 

de manuseamento, tanto pelo vendedor como pelo consumidor [5]. 

A composição da carne em termos de gordura, água e proteínas vai também 

influenciar a textura e suculência da carne. No caso de a gordura ser mais de carácter 

intramuscular, teremos uma carne mais tenra, o que ocorre mais frequentemente nas 

fêmeas. Normalmente a quantidade de carne aproveitada é menor, devido ao seu baixo 

porte, mas de carácter mais macio. Uma maior quantidade de gordura vai também 

modificar a perceção do alimento quando o ingerimos, pois a sua presença estimula as 

papilas gustativas devido a liberação da gordura na cavidade bocal [15-16]. 

A alimentação do animal terá também influência, pois uma alimentação mais a base 

de grãos, ou seja, de maior energia, levam a um crescimento mais rápido do animal e com 

mais irrigação sanguínea, o que permite que a carne seja mais tenra [19]. 

 

 

1.1.2.3. Flavor  

 

O termo flavor é usado para designar a junção de dois sentidos que são 

percecionadas simultaneamente durante a ingestão do alimento que são o olfato e o 

paladar. O flavor pode ser afetado pela quantidade e composição em fosfolípidos e pelo 

tipo de músculo [5].  

A alimentação do animal com uma menor ingestão de ácidos gordos insaturados e 

a presença de antioxidantes naturais vai reduzir o processo de oxidação na carne,  

diminuindo os compostos voláteis e odoríferos que são produtos dessa reação [20]. Uma 

alimentação à base de produtos mais naturais, vai dar um sabor mais intenso e apreciado 

pelo consumidor, para além de ter benefícios em termos de saúde. O alto conteúdo em 

PUFAs, mas também em antioxidantes vai contrabalançar o efeito do processo oxidativo, 

o que é comprovado quando se comparam rações industrializadas com rações 

melhoradas, mais verdes e frescas [19]. 

 

 

1.1.2.4. Gordura visível  

 

As carnes por vezes podem apresentar gordura branca a olho nu, resultante do 

tipo de alimentação do animal. O arrefecimento indevido da carcaça confere a carne  

uma aparência translúcida e acinzentada, que desagradam o consumidor [5].  

Estes aspetos estão sob a influencia da raça e alimentação do animal [16,19]. 

 

 



28 FCUP | UM 

Estratégias para conferir vantagens tecnológicas e nutricionais aos hambúrgueres 

 

1.1.3. Qualidade tecnológica 
 

1.1.3.1. pH 

 

O pH vai alterar características da carne como a cor, a capacidade de retenção 

da água, o sabor e a tenrura. A mudança de pH aliada a condições de post-mortem 

inadequadas dá origem a formação de dois tipos de defeitos na carne, denominados 

PSE (pale, soft and exudative) e DFD (dark, firm and dry). 

O animal após a sua morte, finda a obtenção de energia pela respiração, e 

passando a recorrer ao glicogénio, principal reserva de energia dos músculos, que é 

convertido em ácido láctico, levando a que no final do processo se obtenha um pH da 

carcaça entre 5,4 e 5,8. Na carne PSE a rápida formação de acido láctico conduz a um 

pH mais baixo que o normal, que em conjugação com elevadas temperaturas vai permitir 

a precipitação das proteínas sarcoplasmáticas. Assim uma desnaturação destas 

proteínas e, consequentemente, a impossibilidade de retenção de água pelas mesmas, 

a carne torna se exsudativa. O pH baixo vai igualmente conduzir a um elevado grau de 

dispersão da luz o que vai conferir à carne um aspeto pálido. 

A carne DFD relaciona-se com o stress decorrido antes do abate do animal, que 

causa um gasto aumentado de glicogénio. No momento do abate do animal não vai 

haver formação de ácido láctico suficiente pelo que não ocorre a diminuição do pH para 

os valores pretendidos. Este pH elevado permite uma grande capacidade de retenção 

de água pelas proteínas, o que para além de conferir as propriedades indesejadas de 

cor, pois o pH alto leva a uma baixa reflexão de luz e diminui a tenrura. Esta retenção 

elevada de água vai contribuir para uma maior suscetibilidade do alimento a alterações 

microbiológicas [5]. 

 

 

 

Figura 5. Representação da carne PSE (A), Normal (B) e DFD (C). 

 

 

1.1.3.2. Capacidade de retenção da água  

 

A quantidade de água presente no alimento vai ter influência antes e após o 

processamento, pois uma menor quantidade de água vai traduzir-se numa carne mais 

seca e com menor suculência quando ingerida.  

A água pode estar ligada de diversas formas, mas o mais usual é estar ligada 

aos componentes proteicos presentes no músculo dos animais. A descida do pH no 

A B C

V 
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post-mortem vai levar a desnaturação destas proteínas, sendo a água libertada deste 

fenómeno expulsa pela actino-miosina, ficando a carne seca e dura. Este processo é 

ainda mais acelerado pelas descidas bruscas de pH como referido no ponto anterior [5]. 

 

1.1.3.3. Consistência da gordura 
 

Os ácidos gordos presentes nos TAGs e fosfolípidos da carne determinam 

importantes aspetos tecnológicos na sua qualidade, pois a sua estrutura diversificada leva 

a que possuam diferentes pontos de fusão, o que vai alterar a firmeza e a maciez da carne, 

ou seja, uma maior constituição em ácidos gordos insaturados, que possuem um menor 

ponto de fusão, vai conferir ao alimento uma menor consistência. 

 Um ponto de fusão baixo vai ainda condicionar certas alterações tecnológicas ao 

produto que podem ser fundamentais até para a segurança do mesmo, pois ligeiras 

alterações de temperatura podem causar a fusão da gordura, o que pode proporcionar para 

além de um aspeto não pretendido ao alimento um condicionamento em termos 

microbiológicos do produto. 

 Os ácidos gordos vão também influenciar o tempo de prateleira, o sabor e o odor 

do produto, porque um maior conteúdo em ácidos gordos insaturados é aconselhável em 

termos de saúde, mas aumenta a predisposição do alimento para a oxidação [9, 20]. 

 

 

1.1.4. Qualidade sanitária  
  

A qualidade sanitária está envolvida em todo o processo. Numa primeira fase, 

engloba a criação do animal, as condições de alimentação, os cuidados médico-

veterinários e o processo de abate que deve evitar contaminações. E, numa segunda 

fase, abrange o acondicionamento e transporte, tanto pelos vendedores como pelos 

consumidores, pois todos estas etapas estão sujeitas à contaminação microbiológica da 

qual pode resultar problemas de elevada severidade para quem ingere ou manuseia o 

alimento [5]. 

 

 

1.1.5. Qualidade ética  
 

A qualidade ética será atualmente o tópico mais abordado e considerado pelos 

consumidores que cada vez mais exigem aos produtores condições sustentáveis e 

respeitosas de criação dos animais. Há assim cuidados acrescidos na administração de 

medicamentos e rações sintéticas aos animais, mas também no modo como estes são 

abatidos e o impacto destes processos no meio ambiente [5]. 
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2. Carne e a saúde (contextualização) 
 

A carne é um alimento essencial para a sociedade moderna e permite uma maior 

biodisponibilidade de micronutrientes em comparação com alimentos de origem vegetal, 

o que torna o seu consumo apetecível [6]. 

Contudo, o consumo de carnes vermelhas (suína e bovina) frescas ou 

processadas têm sido associado ao aparecimento de doenças crónicas, devido ao seu 

perfil lipídico em ácidos gordos saturados (SFA) [21]. O consumo destas gorduras de 

origem animal diminui a qualidade de vida da população através do seu contributo para 

o excesso de peso o que impulsiona igualmente as doenças crónicas, diabetes, 

hipertensão e entre outros [22]. Aliado a estas situações, temos a crescente 

preocupação e procura por parte dos consumidores de produtos alimentares com 

melhor carácter nutricional [23]. 

De modo a ir de encontro a satisfação dos consumidores, diversos estudos têm-

se direcionado para a alteração do perfil lipídico das carnes vermelhas frescas e 

processadas [23]. A alteração pode consistir na redução da gordura ou substituição 

desta por fibras, emulsionantes, proteínas do leite, ou através de o enriquecimento com 

ácidos gordos ω-3 [3–5].  

Na situação da redução da gordura temos o inconveniente de ocorrer alteração 

das propriedades tecnológicas e sensoriais do produto final, pois a gordura é essencial 

para manter as características organoléticas e reológicas apreciadas pelo consumidor 

[22, 24].  

Uma possível maneira de reduzir este inconveniente é a organogelação que 

permite combinar diferentes ingredientes que vão atuar sinergicamente para conferir ao 

alimento características nutricionais, tecnológicas e sensórias desejáveis [22].  

Neste trabalho usamos a técnica de organogelação para produzir 2 tipos de 

oleogéis que utilizamos para substituir 10 % de gordura do hambúrguer. O hambúrguer 

é o produto escolhido devido ao seu baixo custo, conveniência e por ser de alta 

qualidade sensorial. 

Os oleogéis preparados eram constituídos por proteína com propriedades 

gelificantes, obtidas a partir da pele de porco (resíduo da indústria alimentar), água e 

um óleo, que no caso concreto deste trabalho foi o azeite virgem extra ou refinado. 
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2.1. Alegações de saúde  
 

No regulamento (UE) Nº 432/2012 da Comissão Europeia define alegações para 

produtos cárneos, mas define igualmente alegações para o azeite relativamente ao 

conteúdo em polifenóis, vitamina E (α-tocoferol), ácido oleico e ácidos gordos 

monoinsaturados e polinsaturados. 

Segundo a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) o azeite 

apresenta inúmeras vantagens para o consumidor, e assim a presença destes 

compostos e os seus benefícios podem ser transmitidos através de alegações nos 

rótulos e ou em informações promocionais do produto.  

As alegações permitem atribuir a um alimento um maior impacto de venda, o que 

se traduz num maior rendimento para as empresas, e numa maior confiança do 

consumidor no produto [25]. 

 

Tabela 3.  Alegações de saúde e condições de EFSA presentes no Regulamento (UE) No434/2012 da Comissão 
Europeia de 16 de maio de 2012 relativas a carne e aos constituintes do azeite relevantes para este trabalho 
(adaptado de [26]) 

Substância Alegação Condições para o uso da alegação 

Ácidos Gordos 

monoinsaturados 

e/ou 

polinsaturados 

A substituição de 

gorduras saturadas por 

gorduras insaturadas na 

dieta contribui para a 

manutenção dos níveis 

normais de colesterol no 

sangue. 

A alegação deve ser usadas somente em 

alimentos cujo teor em ácidos gordos 

insaturados seja alto, conformo referido 

na alegação “HIGH UNSATURED FAT” 

presente no anexo do Regulamento (CE) 

Nº. 1924/2006. 

• Ácidos gordos monoinsaturados 

≥ 45 % 

• Ácidos gordos insaturados ≥ 70 

% 

Carne ou Peixe 

A carne ou peixe 

contribui para melhorar a 

absorção de ferro 

quando ingerida com 

outros alimentos que 

contenham ferro. 

A alegação só deve ser usada apenas em 

alimentos que contenham no mínimo 50 g 

de carne ou peixe em uma única porção 

quantificada. A fim de suportar a 

alegação deve ser fornecido ao 

consumidor a informação que o efeito 

benéfico é obtido consumindo 50 g de 

carne ou peixe juntamente com alimentos 

que contenham ferro. 
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3. Oleogéis  
 

Os oleogéis têm vindo a adquirir um grande interesse por parte da indústria, 

incluindo a alimentar. Estes podem contribuir para a diminuição dos altos níveis de 

ácidos gordos saturados e trans presentes nos alimentos, que representam um elevado 

risco para a saúde, se for possível que estes não alterem em termos tecnológicos, 

reológicos e organoléticos os produtos originais.  A simples substituição de gorduras 

mais saturadas por outras mais insaturadas leva à alteração destas características [12, 

26]. 

O oleogel é uma rede de gel termo-reversível e tridimensional, onde é 

aprisionado um óleo com propriedades viscoelásticas, mesmo que em baixa 

concentração. 

A organogelação, que consiste na formação do oleogel, vai estar diretamente 

relacionado com o óleo, sendo assim necessário escolher um óleo com uma boa 

composição em ácidos gordos. Esta composição vai determinar a cristalização, 

comportamento à fusão, propriedades reológicas e estabilidade oxidativa do oleogel. O 

processo de organogelação vai alterar o estado físico do óleo para um estado gelificado, 

cristalino e sólido, mas essa alteração de estado não influencia  a sua composição em 

ácidos gordos [24,27]. 

Neste trabalho os oleogéis produzidos tiveram como constituintes a pele de 

porco, como fonte de proteína gelificante que permitiu o aprisionamento da fase oleosa, 

que neste caso foi o azeite, e da fase aquosa. 

 

 

3.1. Pele de porco  
 

A pele de porco (PS) é considerada uma matéria-prima barata, constituída por 

uma grande quantidade de colagénio, que por tratamento térmico transforma-se em 

gelatina, podendo ser incorporada noutros alimentos, conferindo-lhe uma maior firmeza 

e estabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representação esquemática da gelificação do colagénio.  
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 Na sua constituição temos proteínas (teor em proteínas médio: 35,41 ± 0,12 %) 

e água (humidade média: 56,11 ± 0,12 %), em quantidades elevadas, e gordura (gordura 

média: 2,99 ± 0,12 %), numa baixa quantidade, sendo assim o uso da pele vantajoso 

para compensar possíveis perdas de proteínas [14,26]. 

A pele é considerada um subproduto de categoria 3 com baixa perigosidade. 

Normalmente, este subproduto é incinerado ou utilizado para fabrico de rações para 

animais, devido ao seu alto conteúdo proteico [5]. 

 

 

3.2. Fase oleosa  
 

Atualmente, existem disponíveis nas grandes superfícies comerciais diversos 

óleos com preços distintos, sendo o azeite o óleo alimentar com o custo mais elevado e 

os óleos vegetais (palma, colza, soja, girassol) os com custos mais reduzidos. Todavia, 

alguns destes óleos vegetais não apresentam o valor nutricional mais adequado, nem 

as características mais apropriadas para servir de substituto da gordura nos produtos 

cárneos, o que não se sucede com o azeite [29].  

Em Portugal, no ano de  2018 o consumo total de de óleos vegetais 

comercializados diretamente para o consumidor é de 19,8 kg por habitante, sendo que 

destes 10,1 kg corresponde ao óleo de girassol, 0,5 kg óleo de soja, 6,9 kg  azeite e 2,3 

kg a outros óleos [30].  

Na tabela 4 é apresentada a composição em ácidos gordos de 5 óleos vegetais. 

As caraterísticas únicas de cada óleo são fundamentais para a sua aplicação. Por 

exemplo, o óleo de palma, não é comercializado diretamente para o consumidor, no 

entanto é largamente utilizado na indústria de panificação, chocolataria e pastelaria 

devido as suas propriedades tecnológicas. 

 

Tabela 4. Ácidos gordos presentes em alguns óleos, em percentagem [7] 

  

Ácidos Gordos 

Mirístico 
14:0 

Palmítico 
16:0 

Esteárico 
18:0 

Oleico 
18:1 (ω9) 

Linoleico 
18:2 (ω6) 

Linolénico 
18:3 (ω3) 

Azeite 
Olea 

europaea L. 
<0,05 7,5- 20,0 0,5-5,0 55,0-83,0 3,5-21,0 <0,05 

Palma 
Elais 

guineensis 
14,0-18,0 39,3-47,5 3,5-6,0 36,0-44,0 9,0-12,0 <0,05-0,5 

Colza Brassica sp. <0,05-0,2 1,5-6,0 0,3-3,1 8,0-6,0 11,0-23,0 5,0-13,0 

Soja 
Glycine max 

L. 
<0,05-0,2 8,0-13,5 2,0-5,4 17,0-30,0 48,0-59,0 4,5-11,0 

Girassol 
Helianthus 
annuus L. 

<0,05-0,2 5,0-7,6 2,7-6,5 14,0-39,4 48,3-74,0 <0,05-0,3 
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O óleo de palma possui elevados níveis de ácidos gordos saturados, 

especialmente de ácido palmítico, e este conteúdo nestes ácidos torna o óleo com 

características nutricionais indesejáveis para o consumidor (tabela 4) [31].  

O óleo de colza possui valores de ácidos gordos essenciais moderadas, 

possuindo uma proporção de 2:1 entre o ácido linoleico e o ácido linolénico (tabela 4), 

o que faz com que seja benéfico para a saúde. [32].  

O óleo de soja é o óleo com uma maior percentagem em ácido linoleico, o que 

aumenta a oxidação lipídica do produto. O baixo nível em ácidos gordos saturados 

confere também características tecnológicas diferentes e não desejáveis para o 

consumidor [31]. 

O óleo de girassol ainda não foi largamente testado em produtos cárneos, pois 

este possui alta concentração em ácidos gordos polinsaturados (tabela 4), que se torna 

desfavorável para o produto pois há um aumento da instabilidade oxidativa, o que traz 

consequências para a saúde, e alteração dos aspetos organoléticos [33]. Um óleo que 

tem ganho popularidade é o óleo de girassol com alto teor em ácido oleico (mínimo 80 

%) que com esta modificação vai ficar com um perfil em ácidos gordos próximo ao do 

azeite, o que confere benefícios para a saúde. O óleo de girassol com alto teor em ácido 

oleico é usado atualmente no fabrico de margarinas e na fritura de batatas [28]. 

O azeite tem já sido usado como substituto da gordura animal em produtos 

cárneos (salsichas, patê de fígado, enchidos), com efeitos positivos no valor nutricional 

e estabilidade oxidativa. O azeite fornece altos níveis de ácido oleico e ácidos gordos 

polinsaturados (tabela 4), antioxidantes naturais como tocoferóis e reduz os níveis de 

colesterol sem afetar significativamente as características sensoriais do produto [33].  

No que diz respeito ao azeite, o azeite virgem extra é o que possui maior 

vantagens nutricionais, então seria de esperar o seu uso neste projeto. No entanto, a 

melhoria do conteúdo em gordura dos hambúrgueres com a utilização do azeite extra 

virgem, pela indústria poderá ser inviável em termos económicos, recorrendo-se assim 

ao azeite refinado. 

O azeite refinado é mais instável que o azeite virgem devido a perda dos 

polifenóis no processo de refinação, o que o sujeita a rápida oxidação lipídica, ocorrendo 

uma perda das características nutricionais e alterações de cor e  textura, entre outras 

propriedades sensoriais [34]. O azeite refinado parece apresentar algumas 

desvantagens sendo, no entanto, o mais economicamente rentável para as empresas, 

daí o seu uso neste projeto. Algumas das características do azeite refinado podem ser 

benéficas para o nosso produto. A cor esverdeada menos intensa ou inexistente e a 

ausência de compostos aromáticos neste azeite pode ajudar a que o oleogel adquira 

um tom menos amarelado esverdeado, e a falta de aromas evita a alteração no sabor 

do produto final. No caso dos polifenóis, a adição posterior destes compostos sob a 

forma de extratos pode ser uma opção. 
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3.2.1. Azeite 
 

O azeite é o produto obtido da moagem das azeitonas provenientes da oliveira 

(Olea europaea L.), sendo a sua maior produção na região Mediterrânea. A moagem do 

fruto permite romper as células, de modo a haver uma libertação dos lípidos dos 

vacúolos. Outros processos como lavagem, decantação, centrifugação e filtração fazem 

parte da produção do azeite [1]. 

O azeite é constituído maioritariamente por triacilgliceróis (~98%), contendo 

também ácidos gordos, monoacilgliceróis e diacilgliceróis.  

A composição em ácidos gordos dos TAGs varia de acordo com o tipo de 

produção, de clima, da variedade de oliveira e do estado de maturação do fruto. No 

entanto o azeite possui como ácidos gordos maioritariamente o ácido oleico (C18:1) (> 

55%) seguindo-se o palmítico (C16:0) (> 7,5%), o linoleico (C18:2) (> 3,5%),  o esteárico 

(C18:0) (> 0,5%), o linolénico (C18:3) (< 0,05%) e o mirístico (C14:0) (< 0,05%) [7,13].  

Nos azeites existe uma relação entre as propriedades sensoriais e o conteúdo 

de ácidos gordos livres [1]: 

❖ Azeite virgem extra: sabor aromático, com uma acidez até 0,8% 

(expresso em ácido oleico); 

❖ Azeite virgem: sabor menos aromático e menos intenso que o anterior, e 

com uma acidez até 2 %; 

❖ Azeite Lampante: sabor menos aromático, normalmente com defeitos e 

uma acidez maior que 2%; 

❖ Azeite refinado: produto da refinação do azeite virgem, sem sabor e com 

uma acidez menor que 0,3%; 

❖ Azeite: mistura de azeite refinado e azeite virgem, com algum sabor e 

uma acidez menor que 1 %. 

 

 

3.2.1.1.1. Refinação 

 

O processo de refinação tem como objetivo diminuir a acidez, eliminar odores e 

colorações estranhas ou pigmentos, eliminar ou desnaturar proteínas e glícidos, 

remover lecitinas, ceras, metais pesados ou substâncias tóxicas. Este processo decorre 

para evitar que óleos, que não apresente as características certas para ser 

comercializados, sejam desperdiçados. 

O processo divide-se em 4 etapas: tratamento ácido e básico, neutralização, 

lavagem e secagem por vazio. Durante essas etapas são necessários cuidados 

especiais tais com: prevenção da contaminação por metais, trabalho em atmosfera 

isenta de oxigénio, temperatura reduzida e constante sempre que possível durante todo 

o processo. 

Na etapa de tratamento ácido prévio, o óleo é filtrado e bombeado através de um 

permutador de placas com temperaturas entre os 60-95 º C, e misturado com água (5%), 

sendo eliminados açúcares e lecitinas.  Posteriormente, é misturado ácido fosfórico 
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(0,05-0,1%), por 5-10minutos, que retira lecitinas, açúcares, proteínas e metais, que 

ficarão retidas num filtro. 

Na neutralização, o óleo é posteriormente misturado com hidróxido de sódio (20-30%), 

para que sejam retidos os ácidos gordos livres, seguindo-se a centrifugação a 80-90 ºC. 

De seguida o óleo é arrefecido num permutador de placas até aos 5-10 ºC. Nestas 

etapas são neutralizados os ácidos gordos e depositadas e eliminadas as ceras.  

Na lavagem, o óleo é colocado num reator onde são adicionados agentes de clarificação 

(2-6 %) dando-se um branqueamento. Após mistura e centrifugação o óleo emulsionado 

passa para uma torre de vazio a 90 ºC, onde ocorre a etapa de secagem por vazio onde 

são eliminados maus odores, ácidos voláteis e água. Após a torre de vazio, o óleo ainda 

passa por um reator durante 20-30 minutos a temperaturas entre 80-90 ºC.   

O óleo livre de clorofilas, feofitinas, produtos de autoxidação, metais e resíduos de 

base é filtrado e sofre então uma desodorização sob vácuo a 190-270 ºC durante 20 

minutos a 6 horas, onde são eliminados os últimos maus odores, ácidos voláteis e água, 

obtendo-se o óleo refinado. 

No caso do azeite no final temos um produto com um menor valor de acidez, uma 

cor menos amarelada esverdeada, sem conteúdo em polifenóis e ácidos gordos livres, 

sendo estas as maiores alterações em termos de composição. 

 

Figura 7. Representação esquemática do processo de refinação. 

 

 

3.2.1.2. Polifenóis  

 

Os compostos fenólicos do azeite são importantes componentes do azeite 

devido ao seu papel na estabilidade oxidativa (antioxidantes), no sabor dos azeites 

(amargo e picante) e nos efeitos benéficos descritos em parâmetros fisiológicos (dano 

oxidativo, função plaquetária e celular) quando consumidos na dieta tradicional 

mediterrânea [35].  

Embora todos os óleos alimentares possam conter tocoferóis (a e b, figura 8), 

devido à inexistência de refinação no azeite virgem, este óleo possui igualmente uma 

atividade muito elevada de fenóis hidrofílicos de várias classes como por exemplo 

álcoois (c e d, figura 8), ácidos, flavonoides, lignanos (e, figura 8) e secoiridoides. Estes 

últimos representam frequentemente mais de 70 % de todos os fenóis encontrados no 
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azeite, sendo os mais abundantes a oleoceína, EDA (f), a oleuropeina aglicona, EA (g) 

e o oleocantal (h), figura 8 [36]. 

 

 

 

Figura 8.Estrutura química do α-tocoferol (a), γ-tocoferol (b), Hidroxitirsol (c), Tirosol (d), Pinoresinol (e), EDA (f), EA 
(g), oleocantal (h). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Objetivo  
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A carne é um alimento com um alto teor nutricional, não só devido a seu elevado 

conteúdo em proteína de alto valor biológico, mas também ao seu conteúdo em ferro 

biodisponível e vitaminas do complexo B como a tiamina (B1), piridoxina (B6) e 

cobalamina (B12). No entanto, os lípidos encontrados na carne contém uma elevada 

percentagem de ácidos gordos saturados, cujo consumo está associado às doenças 

cardiovasculares e obesidade. 

No caso dos hambúrgueres, o conteúdo em lípidos é normalmente mais elevado 

que na carne magra. Na sua produção é incluída uma quantidade elevada de gorduras 

de armazenamento dos bovinos (banha), bem como carne com conteúdo de lípidos 

intramuscular mais elevada. 

A eliminação desta gordura nos hambúrgueres, embora vantajoso do ponto de 

vista nutricional, traz inconvenientes tecnológicos e de avaliação sensorial por parte do 

consumidor, uma vez que os hambúrgueres ficam normalmente mais secos depois de 

processados. 

Assim os objetivos deste trabalho são: 

• Desenvolver oleogéis nutricionalmente e tecnologicamente mais vantajosos, 

com um baixo teor em gordura saturada; 

• Substituir parte da gordura de um hambúrguer por estes oleogéis de modo a 

produzir hambúrgueres nutricionalmente mais vantajosos; 

• Produzir um hambúrguer com os oleogéis com características tecnológicas e 

sensoriais semelhantes às de um hambúrguer 100 % carne de bovino. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Métodos e procedimentos experimentais 
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1. Materiais e Reagentes 
 

Todos os solventes usados nas extrações e HPLC foram de qualidade “Para 

Análise” (PA) da marca Merck, Sigma Adrich, Fluka, Fisher Chemical e Chem-Lab. 

Para analise do azeite extra virgem e refinado utilizou-se um sistema de HPLC 

Vanquish (Thermo Scientific) com detetor DAD do mesmo fabricante e uma coluna C18 

LiChrospher ® 100 RP-18, 5 µm (Merck) de dimensões 250 mm x 4 mm.  

Determinou-se o teor em proteínas através de um destilador de azoto modelo 

UDK 129 da Marca Velp. 

No processo de extração de gordura e produção dos oleogéis recorreu-se a uma 

homogeneizadora Moulinex DD655810 (1000 W - 10 velocidades). 

Na determinação do conteúdo em dienos conjugados utilizou-se um 

espectrofotómetro Thermo Scientific, Evolution Array, UV- Visible Spectrophotometer, 

Temperature controller. 

Na determinação dos parâmetros da cor usou-se o colorímetro, Konica Minolta 

CM-S100w controlado pelo software SpectraMagicTM NX.  

 

 

2.  Avaliação físico-química  
 

 

2.1. Determinação do teor em humidade  
 

A perda de massa sofrida pelo produto quando sujeito ao aquecimento a uma 

temperatura estabilizada permite determinar o teor de humidade. 

Pesaram-se aproximadamente 5 g de amostra previamente triturada (pele de 

porco, oleogel ou hambúrguer) em triplicado. As amostras foram colocadas na estufa 

durante 24 horas à uma temperatura de 110 oC. Após o tempo decorrido aguardou-se o 

arrefecimento da amostra para se proceder a sua pesagem final.  

O cálculo do teor de humidade foi determinado pela equação seguinte: 

 

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 % =  
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
     (19) 
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2.2. Determinação das proteínas totais  
 

Efetuou-se a determinação do teor em proteínas recorrendo ao método de 

Kjeldahl. 

Pesaram-se rigorosamente 1,5 g de amostra (pele de porco, oleogel ou 

hambúrguer), em triplicado, e transferiu-se para um tubo de mineralização. Adicionou 

7,5 g da mistura catalítica (sulfato de potássio, dióxido de titânio e sulfato de cobre, 

100:3:3) e 12 mL de ácido sulfúrico 98% de modo a que todo o conteúdo ficasse 

submerso. Aqueceu-se o tubo durante 60 minutos a 420 oC de modo a mineralizar a 

amostra (equação 20). 

 

𝑁(𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜) + 𝐻2𝑆𝑂4 (𝑎𝑞)  
𝛥,𝑐𝑎𝑡.
→    (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 (𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 (𝑙) +  𝐶𝑂2(𝑔)      (20) 

 

Após arrefecimento adicionaram-se 20 mL de água desionizada e colocou-se o 

tubo de mineralização na unidade de destilação programada para adicionar 30 mL de 

água desionizada mais 100 mL de NaOH a 35% (equação 21). Colocou-se também um 

matraz com 25 mL de solução de ácido bórico a 4 % e 10 gotas de indicador verde de 

bromocresol para onde foi destilado por completo o amoníaco resultante da reação do 

NaOH com o (NH4)2SO4 obtido durante a mineralização (equação 21 e 22). 

 

(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 (𝑎𝑞) + 2 𝑁𝑎𝐻𝑂 (𝑎𝑞)  → 2 𝑁𝐻3 (𝑔) + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 (𝑎𝑞) + 2 𝐻2𝑂 (𝑙) (21)
  

𝑁𝐻3 (𝑔) + 𝐻3𝐵𝑂3 (𝑎𝑞)  →  𝑁𝐻4
+ (𝑎𝑞) + 𝐻2𝐵𝑂3

− (𝑎𝑞)  (22) 

 

Posteriormente titulou-se o destilado obtido com solução padrão de ácido clorídrico 

0,1 M (equação 23). 

 

𝐻+ (𝑎𝑞) + 𝐻2𝐵𝑂3
− (𝑎𝑞)  →  𝐻3𝐵𝑂3 (𝑎𝑞)   (23) 

 

Determinou-se o teor de proteínas pelo seguinte cálculo estequiométrico que 

relaciona a quantidade de HCl necessária na titulação com a quantidade de azoto 

orgânico presente nas proteínas. 

 

n(HCl) = n(H2BO3
- ) = n(NH3) = n[(NH4)2SO4] = n (N orgânico), ou seja, 

n(HCl) = n (N orgânico) 
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Utilizando o número de moles obtidas na expressão anterior determinamos a 

percentagem de teor de proteínas (equação 24), sendo o MMN
 a massa molar do azoto, 

e o fator de conversão, o valor utilizado para proteína de origem animal, 6,25 (100/6) 

[37].  

𝑚 𝑚(%)⁄ =
𝑛𝑁𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜×𝑀𝑀𝑁

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜   (24) 

 

 

2.3. Determinação do teor em gordura  
 

 Realizou-se a extração das gorduras pelo método de homogeneização de Foch, 

Less & Stanley [38]. 

 Pesaram-se 5 g de amostra no caso dos oleogéis e 20 g no caso dos 

hambúrgueres. Extraiu-se por homogeneização com 100 mL de clorofórmio:metanol 

(3:1) e filtrou-se. O filtrado foi lavado duas vezes com solução saturada de cloreto de 

sódio (salmoura) e secou-se a fase orgânica com sulfato de sódio anidro. 

Após evaporação do solvente pesou-se a quantidade de lípidos extraída. 

 

 

2.3.1. Determinação da composição em ácidos gordos  
 

Determinou-se a composição em ácidos gordos da carne, banha, azeite e 

hambúrgueres por GC após a transesterificação em meio ácido dos triacilgliceróis (TAG) 

com metanol, dando lugar aos ésteres metílicos (FAMEs) como representado na 

equação: 

 

  

Figura 9. Representação da transesterificação dos TAG, em meio ácido, sendo R1, R2 e R3 representação geral de um 
ácido gordo. 
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Pesaram-se 150-200 mg do óleo para um tubo de hidrólise e adicionou-se 1 mL 

de solução de KOH em metanol, 2 mL de solução de BF3 em metanol. Aqueceu-se o 

tubo durante 10 minutos e findo o tempo arrefeceu-se e adicionou-se 5 mL de éter etílico. 

Lavou-se 2 vezes a amostra com 5 mL de solução saturada de cloreto de sódio e 1 vez 

com 5 mL de água.  

Secou-se a fase orgânica com sulfato de sódio anidro e injetou-se 1 µL dessa 

amostra no GC. Utilizaram-se as seguintes condições cromatográficas: 

o Coluna: DB Wax, 30 m x 0.53 mm i.d., 1 µm; 

o Detetor: Ionização de Chama; 

o Temperatura do injetor. 205 oC; 

o Programa de temperatura: 110 oC durante 5 minutos e depois aumento 

gradual até 200 oC a uma velocidade de 3 oC/min; 

o Temperatura do detetor: 205 oC; 

o Fluxo de Azoto: 10 mL / min. 

 

 

2.4. Determinação da estabilidade oxidativa 
 

De modo a avaliar a estabilidade oxidativa dos lípidos extraídos efetuou-se a 

determinação do conteúdo em dienos conjugados (CD). A oxidação leva a formação de 

compostos com dienos conjugados que apresentam uma elevada absorção a 233 nm. 

No caso dos lípidos extraídos dos oleogéis pesaram-se 20,0 mg de óleo e dilui-

se a 10,0 mL de etanol. Nos hambúrgueres pesaram-se 10,0 mg do óleo e dilui-se a 

10,0 mL de etanol:hexano (1:1). Efetuaram-se as determinações em triplicado.  

Calculou-se a percentagem de dienos conjugados (% CD) usando a massa 

molecular relativa e a absortividade molar do hidroperóxido do ácido linoleico (280 g/mol, 

ԑ = 26000), de acordo com a equação 25: 

 

% 𝐶𝐷 = 1,0769 
𝐴𝑏𝑠233 𝑛𝑚

𝐶ó𝑙𝑒𝑜 (𝑔 𝐿⁄ )
    (25)

    

Em que a Abs233nm é a absorvância das amostras a 233 nm e Cóleo a concentração 

das soluções preparadas, em g / L.  

 

 

2.5. Determinação dos parâmetros de cor  
 

Mediu-se a cor dos oleogéis, do gel, da banha e dos hambúrgueres com 90 dias 

de armazenamento  com um colorímetro, Konica Minolta CM-S100w controlado pelo 

software SpectraMagicTM NX, de acordo com o sistema CIE L* a* b*, usando a 
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refletância espectral de calibração excluída (SCE), iluminante D65, ângulo de 

observação de 10o, e com um diâmetro de leitura na amostra de 1,1 cm [41 - 42]. 

A medição nos oleogéis foi efetuada em 5 pontos bem definidos da amostra, 

(figura 10, A), de modo a obter-se uma amostragem representativa. Na banha foi usado 

o mesmo método e formato que o dos oleogéis. No caso dos hambúrgueres foram 

analisados apenas 3 pontos devido a existência de amostras em triplicado (figura 10, 

B).  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Representação da amostragem dos oleogéis/ gel (A) e dos hambúrgueres (B). 

 

Adquiriu-se as variáveis L*, luminosidade, a*, intensidade da cor vermelha, e b*, 

intensidade da cor amarela, determinando-se com as médias desses valores a 

Whiteness (equação 26) e a diferença de cor, ΔE (equação 27), entre o controle, banha 

(no caso dos oleogéis) ou hambúrguer controle (no caso dos hambúrgueres), (L*0, a*0 e 

b*0) e as restantes amostras. 

 

𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 = 100 − [(100 − 𝐿∗)2 + 𝑎∗2 + 𝑏∗2]1 2⁄          (26) 

 

𝛥𝐸 =  [(𝐿∗ − 𝐿0
∗ ) + (𝑎∗ − 𝑎0

∗) + (𝑏∗ − 𝑏0
∗)]1 2⁄          (27) 

 

 

3. Pele de Porco 
 

3.1. Preparação da pele de porco  
 

Cozeu-se a pele de porco a uma temperatura de 80 oC durante uma hora. 

Posteriormente removeu-se os excessos de carne e gordura até obter apenas uma 

camada fina de pele. 

Triturou-se a pele, com uma picadora Moulinex A320R1 (700W), em pedaços 

pequenos e secou-se a mesma na estufa à 100 oC, durante 12 horas. Após este tempo 

a pele seca foi novamente triturada de modo a obter um pó grosso. 

1 

5

1
3 4 

2 

A B 
1 

2 3 
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3.2. Avaliação físico-química da pele de porco  
 

A avaliação físico-química da pele de porco consistiu na determinação do teor 

de humidade e proteínas, que se realizaram de acordo como descrito na seção 1. 

 

4. Fase oleosa 
 

4.1. Purificação da fase oleosa a utilizar na preparação 

dos oleogéis  
 

Na produção dos oleogéis utilizou-se como fase oleosa o azeite virgem extra e 

azeite refinado, pois em meio empresarial o azeite refinado será a opção mais viável 

economicamente. O azeite refinado foi obtido pelo processo de purificação a seguir 

descrito do azeite virgem extra para preservar a mesma composição em ácidos gordos. 

 

4.1.1. Remoção dos compostos fenólicos  
 

Os compostos fenólicos do azeite retiraram-se por extração líquido-líquido [41]. 

 Lavou-se uma amostra, de aproximadamente 800 gramas, com hidróxido de 

sódio 0,5 M (8 x 300 mL). De seguida lavou-se a fase oleosa com ácido clorídrico 0,5 M 

(2 x 200mL). Por fim, lavou-se com recurso a uma solução saturada de cloreto de sódio 

(5 x 200 mL). Secou-se o azeite com sulfato de sódio anidro e filtrou-se.  

O azeite desprovido de polifenóis foi armazenado a 4 oC até à remoção dos 

tocoferóis. 

 

4.1.2. Remoção dos tocoferóis  
 

Os tocoferóis foram removidos segundo o procedimento descrito por Yoshida 

[42]. A remoção é feita por cromatografia em coluna usando alumina como fase 

estacionária. 

Ativou-se a alumina (óxido de alumínio 90, 0,056 – 0,200 mm, Merck) com água 

desionizada, seguido da filtração sob vácuo e secagem na mufla durante 24 horas a 

uma temperatura de 200 oC. Elui-se o azeite sob vácuo, passando-o pela coluna de 

alumina ativada. O azeite recolhido armazenou-se a -20 oC até sua utilização.  
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4.2. Determinação e quantificação dos compostos 

fenólicos e dos tocoferóis  
 

De modo a determinar e quantificar os polifenóis presentes no azeite extra 

virgem e certificar que o processo de refinação ocorreu como pretendido e o azeite ficou 

desprovido de polifenóis e tocoferóis efetuamos os procedimentos a seguir descritos. 

 

 

4.2.1. Obtenção de compostos fenólicos do azeite por extração 

líquido-líquido (Método COI/T.20/DocNo29/ Ver.1.2017) 

[43] 
 

Pesaram-se aproximadamente 2,0 g de azeite (azeite extra virgem ou azeite 

refinado) em triplicado, a adicionou-se 5,0 mL de solução metanol/água (80:20, v/v). 

Agitou-se a amostra durante um minuto e findo esse tempo colocou-se em banho de 

ultrassons durante 15 minutos à temperatura ambiente. Centrifugou-se a amostra 

durante 25 minutos a uma velocidade de 5000 rpm e evaporou-se a fase orgânica a uma 

temperatura inferior a 40 oC. Dissolveu-se o extrato em 5,00 mL de uma solução de 

metanol/água (80:20). Filtrou-se por um filtro de GHP Acrodisc de 13 mm de diâmetro 

com 0,2 µm de poro (PALL®) para um vial. 

 

 

4.2.2. Obtenção dos compostos fenólicos por extração em fase 

sólida (SPE)[44] 
 

Pesaram-se 10,0 g de azeite (azeite extra virgem ou azeite refinado) em 

duplicado e dissolveu-se em 30 mL de hexano. Transferiu-se quantitativamente a 

solução para a coluna de SPE Discovery® (Solid Phase Extraction) da Supelco®, DSC-

Diol 60 mL, previamente ativada com 60,0 mL de metanol e 60,0 mL de hexano.  Lavou-

se a coluna com 80,0 mL de hexano, e posteriormente extrairam-se os compostos 

fenólicos retidos na coluna com 4 porções de 60,0 mL de metanol. Recolheu-se para 

um balão as porções de metanol e evaporou-se, até à secura, a uma temperatura inferior 

a 40 oC.  

Adicionou-se ao extrato 2,50 mL de solução metanol/água (1:1, v/v) e 1,00 mL 

de hexano. Colocou-se a amostra no vórtex durante um minuto e de seguida 

centrifugou-se a mistura durante 5 minutos a uma velocidade de 6000 rpm. Filtrou-se a 

fase aquosa separada por um filtro de GHP Acrodisc de 13 mm de diâmetro com 0,2 µm 

de poro (PALL®) para um vial. 
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4.2.3. Determinação dos compostos fenólicos por HPLC 
 

As amostras obtidas nos processos anteriormente descritos foram analisadas 

por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). Fixou-se o comprimento de 

deteção de 280 nm para os compostos fenólicos e de 335 nm para flavonoides, injetou-

se 10 µL de amostra e utilizou-se um fluxo de eluição de 1 mL min-1. As amostras 

mantiveram-se a uma temperatura de 10 oC, até a sua injeção, sendo eluídas a 30 oC.  

Utilizou-se como fase móvel água desionizada/ácido acético (99:1, v/v) e 

metanol/acetonitrilo (1:1, v/v), eluente A e B, respetivamente, com o gradiente 

representado na tabela 5. 

Tabela 5. Gradientes de eluentes utilizados na determinação dos compostos fenólicos por HPLC 

 

Os compostos fenólicos foram identificados por comparação dos tempos de 

retenção obtidos com os tempos de retenção de padrões e quantificados pelas 

respetivas retas de calibração.  

 

 

4.2.4. Determinação do α- Tocoferol e de γ-Tocoferol por 

HPLC [45] 
 

Para determinar os tocoferóis pesou-se aproximadamente 0,5 g de azeite (azeite 

extra virgem ou azeite refinado) em duplicado e dissolveu-se em 5,0 mL de isopropanol. 

Filtrou-se a amostra por um filtro GHP Acrodisc de 13 mm de diâmetro com 0,2 µm de 

poro (PALL®) para um vial. 

Analisou-se a amostra por HPLC a um comprimento de onda de 292 nm, com 

um volume de injeção de 10 µL e um fluxo de 1 mL min-1. A temperatura a que foram 

sujeitas as amostras foi de 30 oC antes e durante a eluição que decorreu em 20 minutos. 

As fases móveis utilizadas foram metanol e acetonitrilo, eluente A e B, respetivamente, 

segundo o gradiente da tabela 6. 

 

 Tempo / min Eluente A (%) Eluente B (%) 

Etapa de 
Equilíbrio 

10 95 5 

Análise 

0 95 5 
25 70 30 
35 65 35 
40 60 40 
50 30 70 
55 0 100 
70 0 100 
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Tabela 6. Gradiente de eluentes utilizados na determinação dos tocoferóis por HPLC 

 

Os tocoferóis foram identificados por comparação dos tempos de retenção 

obtidos com os tempos de retenção de padrões e a quantificação foi determinada pelas 

respetivas retas padrão. 

 

 

5. Oleogéis 
 

5.1. Preparação dos oleogéis  
 

Pesou-se a pele de porco e juntou-se a água desionizada de acordo com a tabela 

7. Aqueceu-se a mistura, em agitação, durante uma 1 hora em refluxo. Ao fim do tempo 

de aquecimento adicionou-se o azeite, conforme a tabela 7 (azeite extra virgem ou 

azeite refinado) com agitação e homogenizou-se.  

Verteu-se a mistura numa forma e aguardou-se o seu arrefecimento e a 

consequente solidificação do oleogel a 4oC. 

Os oleogéis utilizados nos testes possuíam as seguintes proporções de pele de 

porco (PS), água desionizada (H2O) e azeite (O – azeite extra virgem ou OR – azeite 

refinado), apresentados na tabela 7. 

 

 

Tabela 7. Composição dos géis (percentagem) em pele de porco (PS), água e azeite virgem (O) ou azeite refinado 
(OR) 

 PS H2O O OR 

Oleogel A 20 60 20 - 
Oleogel AR 20 60 - 20 
Oleogel B 20 70 10 - 

Oleogel BR 20 70 - 10 
Gel 25 75 - - 

 

 

 Tempo / min Eluente A (%) Eluente B (%) 

Etapa de 
Equilíbrio 

10 50 50 

Análise 
0 50 50 

20 50 50 
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5.2. Efeito do armazenamento nos oleogéis 
 

5.2.1. Perda de massa por armazenamento a 4 oC e -20 oC  
 

O estudo do comportamento dos oleogéis a processos de congelamento a -20oC 

ou arrefecimento a 4oC foi necessário para perceber se haviam alterações nas 

características físico-químicas dos oleogéis.  

Neste processo colocou-se os oleogéis (A, B, AR e BR) e o gel (G) a 4oC e a -

20 oC e (G), envoltos em pelicula de PVC transparente (tempo 0). No caso dos 

colocados à temperatura de 4o C, retirou-se 1 amostra de cada, ao fim de 3 e 7 dias, e 

no caso das amostras colocadas a -20 oC, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 150 dias e 

pesaram-se de imediato. 

 

 

5.2.2. Perda de massa por aquecimento à temperatura 

ambiente e por descongelamento 
 

Após remoção dos oleogéis e gel do armazenamento observou-se para cada 

amostra o aspeto, determinou-se a sua massa e acompanhou-se a evolução da 

temperatura dentro do oleogel, com um termómetro sonda, Multi-Thermometer ST-

9274, durante uma hora. 

 

 

5.3. Processamento térmico e perda de massa dos 

oleogéis  
 

De modo a determinar o comportamento dos oleogéis ao aquecimento 

utilizaram-se amostras cilíndricas com diâmetro de 1 cm e altura de 1 cm, obtidas 

através do molde da figura 9, em quadruplicado, do oleogel A e B, do gel (G) e da banha 

(Ba).  

 

 

 

 

Figura 11. Molde utilizado nos oleogéis, gel e banha para obter cilindros iguais. 
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 Pesaram-se as amostras e colocaram-se dentro de frascos. Dispuseram-se 

numa placa de aquecimento, previamente aquecida a 180 oC e observou-se as 

transformações ocorridas nas quatro amostras. Após o aquecimento o conteúdo dos 

frascos foi novamente pesado. 

A disposição dos frascos na placa de aquecimento (de forma retangular) foi 

efetuada de acordo com o mostrado na tabela 8, para assegurar que a posição na placa 

não influenciava o comportamento das amostras. 

 

Tabela 8. Disposição das amostras na placa de aquecimento (A – Oleogel A, B – Oleogel B, G – Gel, Ba 
– Banha) 

 

Ensaio Placa 

1 B A G Ba 

2 A B Ba G 

3 B A G Ba 

4 A B Ba G 

 

 

Posteriormente, realizou-se um segundo teste para os oleogéis A, B, AR e BR, 

com a finalidade de determinar se haveriam diferenças entre os oleogéis preparados 

com azeite virgem extra ou com azeite refinado. 

 

 

Tabela 9. Disposição das amostras na placa de aquecimento (A – Oleogel A, B – Oleogel B, AR – Oleogel 
AR, BR – Oleogel BR) 

Ensaio Placa 

1 A AR BR B 

2 AR A B BR 

3 A AR BR B 

4 AR A B BR 

 

 

 

5.4. Avaliação físico-química dos oleogéis 
 

Os testes físico químicos aos oleogéis como o teor de humidade, a determinação 

do conteúdo em proteínas, a extração de gordura, oxidativo e a determinação dos 

parâmetros de cor foram realizados de acordo com o descrito na seção 1. 
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6. Hambúrgueres  
 

6.1. Preparação dos hambúrgueres 
 

Efetuou-se a preparação de 3 tipos de hambúrgueres. Um hambúrguer 

produzido apenas com carne e banha (controle, HC), um hambúrguer contendo o 

oleogel A (HA), e um hambúrguer contendo o oleogel AR, (HR).  

Produziram-se hambúrgueres com uma massa final de 200 g, sendo 90% da 

massa correspondente a carne de vaca e os restantes 10 % relativos a banha, oleogel 

A ou oleogel AR, com um diâmetro de 9,5 cm e uma altura de 3,0 cm. 

Triturou-se previamente, com uma picadora tristar VM-4210 (1200 W), os 

diferentes constituintes do hambúrguer em separado. Pesou-se cada um dos 

ingredientes e manualmente procedeu-se à mistura destes, moldando-se e pesando-se 

o hambúrguer final, posteriormente. 

 

 

6.2. Efeito do armazenamento na qualidade dos 

hambúrgueres preparados  
 

Os hambúrgueres foram sujeitos a vários tipos de armazenamento. As amostras, 

em triplicados, foram guardadas durante 3 e 7 dias a uma temperatura de 4o C, e durante 

45 e 90 dias a uma temperatura de - 20o C. 

 

 

6.2.1. Perda de massa por armazenamento a 4 oC e -20 oC 
 

De modo a determinar a influência do armazenamento na massa final das 

amostras, ao fim de determinado tempo, pesaram-se os hambúrgueres armazenados 

tanto a 4oC como a -20oC e calculou-se a diferença de massa pela seguinte equação: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 /% = 
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙− 𝑚𝑎𝑝ó𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100   (28) 
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6.2.2. Perda de massa por descongelamento  
 

No caso dos hambúrgueres colocados a uma temperatura de -20º C, avaliou-se 

a influência do descongelamento na sua massa.  

Considerou-se o ponto final de descongelamento quando se verificou a ausência 

de cristais de gelo no seu anterior e uma menor rigidez da carne, sem visível oxidação 

pela exposição ao ar, que ocorre, sensivelmente, ao fim de 2 horas. Deste modo utilizou-

se um período de 2 horas e meia. Colocaram-se as diferentes amostras de hambúrguer 

à temperatura ambiente durante 2 horas e meia com monotorização do seu aspeto 

físico, até atingirem uma temperatura entre os 11 e 12º C.  

Pesaram-se os hambúrgueres no final deste período e calculou-se a perda de 

massa obtida pela equação 29: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  /% = 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙− 𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100      (29) 

 

 

6.3. Processamento térmico dos hambúrgueres  
 

Efetuou-se o processamento térmico de metade do hambúrguer num grelhador 

de Placas, VOX SM133 (1200 W), durante 3 minutos em cada um dos lados, de modo 

a termos um processamento mais homogéneo. 

 

 

6.3.1.  Perda de massa por processamento térmico  
 

No final do processo de descongelamento, dividiu-se o hambúrguer a meio e 

pesou-se novamente cada uma das metades.  

Pesou-se o hambúrguer após ser grelhado e procedeu-se a determinação da 

perda de massa causada pelo processamento térmico (equação 30). 

 

      𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 /% = 
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜− 𝑚𝑎𝑝ó𝑠 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
× 100      (30) 

 

 

 



54 FCUP | UM 

Estratégias para conferir vantagens tecnológicas e nutricionais aos hambúrgueres 

 

6.4. Avaliação Sensorial  
 

Os hambúrgueres, crus e processados, foram cortados em 4 pedaços iguais e 

colocaram-se em pratos brancos, dispostas ao painel de modo aleatório e identificados 

por um código simples, não alusivo ao produto e desconhecido pelos provadores.  

Um painel de 4 provadores avaliou num teste descritivo simples atributos como 

sabor, resistência ao corte, aparência, granulometria, cor, perceção de gordura, 

consistência, odor e opinião de compra através de uma escala discreta de 5 pontos, 

numa folha de prova fornecida no início da prova (anexo I – cru, anexo II – processado). 

 O painel efetuou ainda um teste de ordenação (ranking) de modo a determinar 

a sua preferência entre as três amostras, na folha de prova fornecida (anexo III – cru e 

processado). 

As provas foram feitas apenas aos hambúrgueres no tempo zero de 

armazenamento. 

 

 

6.5. Avaliação físico-química dos hambúrgueres crus e 

processados  
 

Os testes físico químicos aos hambúrgueres como o teor de humidade, a 

determinação do conteúdo em proteínas, a extração de gordura, o estado oxidativo, o 

perfil lipídico e a determinação dos parâmetros de cor foram realizados de acordo com 

o descrito na seção 1. 

 

 

7. Análise estatística  
 

O teste sensorial de ordenação (ranking) foi analisado pelo teste de Friedman. 

Os restantes resultados obtidos nos diferentes procedimentos, foram analisados 

estatisticamente pela ANOVA (Analsys of Variance) com um nível de significância de p 

≤ 0,05, usando o teste de Duncan e utilizando o software SPSS 20,0. 
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IV. Resultados e Discussão  
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1. Pele de porco 
 

1.1. Preparação da pele  
 

  Inicialmente, o processo de tratamento da pele consistia apenas na remoção 

da gordura e posterior trituração em pedaços mais pequenos (figura 12, a e b), mas 

verificamos que o tamanho das partículas da pele estava a condicionar a formação do 

oleogel, ocorrendo agregação da pele em pedaços maiores. Além disso durante o 

aquecimento os pedaços impediam a agitação da mistura tornando-se muito 

heterogéneo. 

Tornou-se então necessário diminuir as partículas de pele em pedaços mais 

pequenos, (figura 12, d). Para este efeito foi necessário retirar a humidade da pele 

(figura 12, c), de modo a permitir a trituração sem que ocorresse formação de uma pasta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representação da pele nas diferentes fases do processo de preparação. 

 

Assim, recorrendo a este processo, obteve-se um pó grosso, mas solto que 

permitiu a sua posterior utilização. 

 

1.2. Avaliação físico-química da pele de porco  
 

Os valores para o teor de humidade, proteínas e lípidos da pele de porco estão 

apresentados na tabela 10.  

 

Tabela 10. Valores referentes ao teor de humidade, proteínas e gordura, em percentagem, da pele de porco 

 Pele de Porco 

Humidade 61,6 ± 1,1 

Proteínas 35,8 ± 0,2 

Gordura 2,7 ± 1,1 

a) Pele + 

Gordura 

b) Pele pós 

tratamento 
c) Pele Seca d) Pele em Pó 
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Observando o valor para a humidade verificamos que este encontra-se dentro 

do esperado, diferindo cerca de 10% do valor de referência (56,1%). 

O valor obtido para as proteínas relativamente ao valor de referência (35,4%) 

difere em menos de 1 %. 

Tendo o teor de humidade e das proteínas calculou-se o teor de gordura. Este 

valor foi obtido por diferença devido à difícil extração da gordura da pele. O valor obtido 

de 2,68 % encontra-se dentro do esperado (3,0 %). 

 

2. Fase oleosa 
 

2.1. Determinação e Quantificação dos compostos 

fenólicos do azeite por HPLC 
 

A análise por HPLC dos extratos polifenolicos obtidos a partir dos azeites usados 

permitiu no caso do azeite refinado confirmar a inexistência de qualquer tipo de fenol na 

sua constituição após o processo de refinação. Já no caso do azeite virgem extra foi 

possível identificar e quantificar, por comparação com padrões, à existência dos 

seguintes fenóis: Hidroxitirosol (Hy), Tirosol (Ty), 3,4-DHPEA-EDA (EDA), Oleocantal 

(Ol), Pinoresinol (Py) e 3,4-DHPEA-EA (EA), (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cromatograma obtido por HPLC do azeite (A) e concentração de fenóis presentes obtidos por 
extração em fase sólida, SPE, (B) e por extração líquido-líquido, (C). 
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Para obter os polifenóis do azeite virgem extra utilizaram-se dois métodos de 

extração: um método de extração líquido-líquido indicado pelo COI [43] e um método de 

extração em fase sólida (SPE) [44]. Nos extratos obtidos pelo método de extração em 

fase sólida obtiveram-se valores de polifenóis totais ligeiramente superiores (289,6 ± 0,9 

mg.kg-1) aos obtidos nos extratos obtidos pelo método de extração líquido-líquido (265, 

4 ± 57,7 mg.kg-1). No entanto é de referir o maior desvio padrão na quantificação dos 

extratos obtidos pelo método da extração líquido-líquido. 

 

 

2.2. Determinação e Quantificação do α-tocoferol e γ-

tocoferol do azeite 
 

 

A análise por HPLC confirmou a inexistência de tocoferóis no azeite refinado. Já 

no caso do azeite virgem extra permitiu identificar e quantificar, por comparação com 

padrões, o α-tocoferol e o γ-tocoferol (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cromatograma obtido por HPLC dos tocoferóis presentes no azeite virgem extra. 

 

O azeite virgem extra utilizado continha 26,0 ± 1,1 mg.kg-1 de γ-tocoferol e 480,5 

± 2,8 mg.kg-1 de α-tocoferol. Encontramos então um elevado conteúdo em α-tocoferol 

no azeite utilizado o que pode beneficiar o oleogel uma vez que o poder antioxidante 

deste composto pode contribuir positivamente para o aumento do tempo de prateleira 

do produto. 

 

 

 

 

 

mUA 

min 
γ - tocoferol 

α - tocoferol 
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3. Oleogéis  
 

3.1. Preparação dos oleogéis  
 

Na preparação dos oleogéis testaram-se diferentes proporções dos ingredientes 

e procedimentos, de modo a obtermos um processo que nos permitisse uma reprodução 

eficaz dos diferentes oleogéis. 

Assim, produziram-se com os oleogéis com as proporções dos ingredientes 

apresentadas na tabela 11. 

 

Tabela 11. Proporções, em percentagem, da pele de porco, água e azeite virgem extra utilizada nas diferentes 
formulações dos oleogéis 

Formulações PS H2O O 

1 20 30 50 
2 20 40 40 
3 25 35 40 
4 30 35 35 
5 40 40 20 
6 20 60 20 
7 20 70 10 
8 30 60 10 

 

 

 

 

 

Figura 15. Oleogéis obtidos com as proporções de ingredientes de 1, 2, 3, 4 e 5 apresentados na tabela 
11.  

Nestas primeiras tentativas observamos que na presença de uma quantidade de 

azeite superior a quantidade de pele de porco, o oleogel não fazia a total incorporação 

do azeite (figura 15, 1-3). Em relação aos restantes oleogéis, estes apresentavam um 

aspeto uniforme e constante ao longo de vários dias, sendo a única diferença visível 

entre os dois (figura 15, 4-5) a cor, pois um maior conteúdo em azeite traduz-se numa 

cor amarelada/esverdeada mais intensa. 

Neste processo de melhoramento e reprodução dos oleogéis constatou-se que 

a ocorrência de variações bruscas de temperatura, durante a transferência da mistura 

para um novo recipiente para proceder a homogeneização com o azeite frio, levava a 

rápida solidificação do oleogel, facto que impossibilitava a incorporação total do azeite.  

Alterou-se então o processo de modo a não haver variações de temperatura. Esta 

alteração do processo não permitiu mesmo assim que o oleogel 1, 2 e 3 incorporassem 

o azeite, fazendo com que optássemos apenas pelas formulações 4 e 5. No entanto, e 

1 4 5 2

) 
3

) 

Azeite separado 
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como após estas alterações o processo ainda não se encontrava otimizado, pois não 

conseguíamos reproduzir o oleogel, devido à agregação da pele em pedaços maiores 

durante a preparação. Realizou-se então a secagem da pele de porco a 40 oC durante 

12 horas de modo a reduzir o seu conteúdo em água. Triturou-se assim a pele de porco 

agora desidratada obtendo-se um pó grosso. Devido à elevada perda de água fez-se 

uma nova formulação do oleogel, incorporando uma maior quantidade de água. 

Fizeram-se assim 3 novos oleogéis, formulações 6, 7 e 8. 

Os ajustes na preparação da pele permitiram a produção de dois oleogéis 

consistentes e reprodutíveis, 6 e 7, que nomeamos de oleogel A e oleogel B, 

respetivamente (figura 16, A e B).  

A preparação destes novos oleogéis mostrou ser mais rápida que as tentativas 

anteriores. 

Após o processo otimizado, para além do oleogel A e B, fizemos oleogéis com 

proporções iguais, mas com azeite refinado (figura 16, AR e BR), e ainda um gel (figura 

16, G), contendo apenas água e pele de porco. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Oleogéis preparados: A – Oleogel A, B – Oleogel B, AR – Oleogel AR, BR – Oleogel BR, G – 
Gel. 

Os oleogéis formados são opacos devido à formação de uma emulsão O/A 

aprisionada na rede de proteínas que forma o gel. No oleogel A e B tal como nos 

oleogéis iniciais verificamos que uma maior percentagem em azeite produz uma cor 

amarelada mais intensa (figura 16, A e B). 

O oleogel produzido com azeite refinado (figura 16, AR e BR) possui uma cor 

amarela menos intensa, que se deve ao facto de no processo de refinação do azeite 

terem sido retirados muitos pigmentos que conferem a sua cor característica. No caso 

do gel, como este não leva azeite na sua constituição, a sua cor assemelha-se à cor 

apresentada pela pele, ou seja, acastanhado (figura 16, G) e tem um aspeto mais 

translúcido. 
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3.2. Efeito do armazenamento nos oleogéis  
 

3.2.1. Perda de massa por armazenamento a 4 oC a -20 oC  
 

A perda de massa dos oleogéis após diferentes tempos de armazenamento a 4 
oC e a -20 oC é apresentada na figura 17, A e B, respetivamente.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 17. Perda de massa, em percentagem, ao longo do tempo, em dias dos oleogéis armazenados a 4 oC (A) e -20 
oC (B). 

 

Verificou-se que a perda de massa se manteve constante ao longo de todo o 

período de armazenamento tanto a 4 oC (figura 17, A) como a - 20 oC (figura 17, B). 

 

 

3.2.2. Perda de massa por aquecimento à temperatura 

ambiente e por descongelamento  
 

Avaliou-se também as alterações sofridas pelos oleogéis após uma hora à 

temperatura ambiente. 

Os oleogéis armazenados a 4 oC após colocados à temperatura ambiente 

apresentaram as perdas de massa e temperatura interior apresentadas na figura 18. 
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Figura 18. Perda de massa e temperatura, ao longo de 1 hora, dos oleogéis armazenados a 4 oC, ao tempo 0 (A, B), 3 
dias (C e D) e 7 dias (E e F).  

 

Pela observação dos gráficos concluímos que os diferentes oleogéis têm uma 

baixa perda de massa quando colocados à temperatura ambiente durante uma hora, o 

que indica que são estáveis. A perda de massa pelos oleogéis foi idêntica e 

insignificante para os diferentes tempos de armazenamento. 
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No que diz respeito a temperatura interior era de esperara que os oleogéis com 

armazenamento de 3 e 7 dias tivessem uma temperatura inicial próxima dos 4 oC. No 

entanto observou-se valores iniciais altos (10-15 oC), possivelmente porque a medição 

da temperatura só ocorria após pesagem dos diferentes oleogéis. Verificou-se também 

que os oleogéis atingiram um valor máximo de temperatura após 20 minutos que se 

manteve constante durante o resto do tempo. 

As perdas de massa e temperatura interior ao longo do tempo de 

descongelamento estão apresentadas na figura 19.  O estudo foi efetuado para diversos 

tempos, mas serão apresentados apenas os dados para os oleogéis armazenados por 

45 e 90 dias por ser o tempo de armazenamento efetuado posteriormente nos 

hambúrgueres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19.  Perda de massa e temperatura, ao longo de 1 hora de descongelamento, dos oleogéis e gel armazenados 
a -20 oC no tempo 45 dias (A e B) e 90 dias (C e D). 

 

Os gráficos mostram que os oleogéis congelados durante 45 dias também não 

evidenciaram grandes perdas de massa no descongelamento o que indica que o tipo de 

armazenamento não influência a estabilidade do oleogel. No caso do gel já observamos 

perda de massa, o que nos leva a pensar que a presença do azeite na constituição do 

oleogel permitirá uma melhor coesão dos diferentes elementos que constitui. 
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Ao fim de 90 dias de congelamento ocorreu apenas uma ligeira perda de massa 

nos oleogéis B e BR, e que nos mostra novamente que a quantidade de azeite parece 

ter uma grande influência na estabilidade dos oleogéis, pois os oleogéis A e AR não 

mostraram perda de massa. 

A temperatura interior dos oleogéis congelados por 45 dias demorou 40 a 50 

minutos a estabilizar. Já os oleogéis armazenados durante 90 dias foi necessário um 

maior tempo de estabilização. 

Assim concluímos que o uso dos oleogéis é viável tanto para ser ingrediente de 

um produto refrigerado como para um congelado, sendo a preferência dada aos 

oleogéis A e AR, pela sua maior capacidade em manter as suas características iniciais. 

 

 

3.3. Processamento térmico e perda de massa dos 

oleogéis  
 

Neste teste observamos o comportamento dos oleogéis ao aquecimento que 

ocorre no processamento de um hambúrguer e compará-lo com o comportamento da 

banha. Para o efeito, aqueceram-se as amostras a 180 oC e determinou-se a perda de 

massa, o tempo de fusão e o aspeto final. 

No gráfico seguinte podemos verificar as diferenças de comportamento relativo 

à perda de massa entre as amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Perda de massa, em percentagem, para as diferentes amostras. (Ba – Banha,  A – oleogel A, 
AR – oleogel AR, B – oleogel B, BR – oleogel BR, G – Gel). 

 

Nos oleogéis e no gel observamos uma total alteração física da sua forma inicial 

que ocorre em tempos diferentes. A ordem de modificação é G (t = 50 s); BR (t= 1:00 

min), B (t = 1:16 min); AR (t = 1:40 min) e A (t = 1:50 min). O gel é o primeiro, a sofrer 

alterações num curto espaço de tempo, o que pode indicar que a presença do azeite 

pode retardar um pouco o processo, pois observando os oleogéis o A e o AR, que 
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possuem mais azeite e menos água, foram os últimos a alterar-se. São também os que 

apresentam menor perda de massa que é causada essencialmente pela evaporação da 

água à temperatura de processamento.  

Relativamente à banha, esta não sofreu alterações significativas no aspeto, ocorrendo 

apenas a fusão da gordura de um modo constante e lento, quase impercetível, que só 

se torna visível após a sua solidificação com a diminuição de temperatura. (figura 21, C, 

terceiro frasco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Representação do aspeto das amostras ao longo do aquecimento a 180 oC (A – antes do 
aquecimento; B- imediatamente após o fim do aquecimento; C- após o fim do aquecimento e arrefecimento), 
sendo a disposição das amostras a seguinte: oleogel A, oleogel B, Banha e o gel; D – após o fim do 
aquecimento e arrefecimento do teste só com os oleogéis, sendo a disposição: oleogel AR, oleogel A, 
oleogel B e oleogel BR). 

 

A banha tem uma perda de massa reduzida, o que indica que na preparação do 

hambúrguer não há grande perda de massa, sendo necessário então que o oleogel 

escolhido tenha um comportamento o mais próximo possível. Nesse sentido os oleogéis 

A e AR são os que apresentam comportamento mais próximos do comportamento da 

banha. 
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3.4. Avaliação físico-química dos oleogéis  
 

3.4.1. Determinação do teor de humidade dos oleogéis e da 

banha 
 

Os dados relativamente ao teor de humidade dos oleogéis e gel produzidos e da 

banha são apresentados na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Teor de humidade, em percentagem, dos oleogéis, gel e da Banha. (Ba – Banha, A – Oleogel A, AR – Oleogel 
AR, B – Oleogel B, BR – Oleogel BR, G – Gel). 

 

Verificou-se que o gel e todos os oleogéis mantiveram o seu conteúdo em água 

após a sua produção. Assim, os oleogéis A e AR possuem cerca de 60 % de humidade 

e os oleogéis B e BR cerca de 70%. Como esperado, em todos os casos o conteúdo em 

água dos oleogéis é muito superior ao conteúdo da banha. 

 

3.4.2. Determinação das proteínas totais dos oleogéis e da 

banha 
 

A determinação do teor em proteína dos oleogéis e da banha encontra-se 

representado na figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Teor de proteínas, em percentagem, dos oleogéis e da banha. (Ba – Banha, A – oleogel A, AR – Oleogel AR). 
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Os oleogéis A e AR apresentam um conteúdo semelhante em proteínas (18%). 

Pela observação dos gráficos podemos concluir que os oleogéis possuem um maior teor 

de proteínas que a banha devido, essencialmente, à presença da pele. Concluímos 

também que o tipo de azeite não influência o teor de proteínas, como seria de esperar. 

No caso da banha o conteúdo em proteínas é bastante reduzido, sendo assim o oleogel 

mais vantajoso, pois um maior nível de proteínas é nutricionalmente mais vantajoso. 

É de salientar que a presença deste teor elevado de proteínas em A e AR é que 

permite a formação dos oleogéis, pois é o que lhes confere firmeza e estabilidade.  

 

 

3.4.3. Determinação do teor de gordura dos oleogéis, da 

banha e da carne 
 

A determinação do teor de gordura dos oleogéis, da banha e apresentado na 

tabela 12. 

 

Tabela 12. Teor de Gordura, em percentagem, dos oleogéis, do gel, da banha e da carne 

 

 

 

 

 

 

 

A quantidade de gordura presente na banha é bastante superior à dos oleogéis 

e gel, dada a sua constituição maioritária em gordura. Este resultado confirma que a 

substituição da mesma por qualquer um dos oleogéis será vantajoso do ponto de vista 

nutricional. 

No entanto verifica-se que o conteúdo em gordura não se encontra dentro do 

que era esperado. Os oleogéis A e AR deveriam apresentar 20 % de gordura e os B e 

BR um valor de 10 %, que se devem a presença do azeite. Este valor obtido mostra que 

a extração lipídica ocorrida nos oleogéis não é eficaz. 

Os oleogéis A e AR apresentam quantidades de gordura estatisticamente iguais 

e simultaneamente superiores aos valores dos oleogéis B e BR, pois possuem mais 10 

% de azeite. 

Amostra (Teor de Gordura ± σ) / % 

Carne 2,5 
Banha 92,3 

Gel 1,4 ± 0,1 
Oleogel A 12,3 ± 0,2 

Oleogel AR 11,3 ± 1,1 
Oleogel B 5,8 ± 0,6 

Oleogel BR 5,6 ± 0,4 
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Pela observação da tabela podemos ainda concluir que a substituição que 

permitiria uma maior diminuição do teor de gordura nos hambúrgueres, seria os oleogéis 

B e BR, pois possuem um baixo conteúdo em gordura. 

 

 

3.4.3.1. Determinação da composição em ácidos gordos dos ingredientes 

utilizados na produção dos hambúrgueres  
 

Determinou-se o conteúdo em ácidos gordos da carne, da banha e do azeite de 

modo a compreender que efeito teria a adição do oleogel à carne em termos nutricionais. 

Os resultados encontram-se na figura 24. 

 

 

Figura 24. Composição em ácidos gordos, em percentagem, da carne, banha e azeite utilizados na produção dos 
hambúrgueres.  

 

Observando os dados verificamos que a carne possui valores mais elevados de 

ácidos gordos saturados do que o azeite, e em percentagem, semelhantes aos 

encontrados na banha. No caso do azeite temos uma elevada percentagem de ácidos 

gordos insaturados, principalmente do ácido oleico, o que é vantajoso em termos 

nutricionais, pois estes ácidos são conhecidos pelas suas vantagens na saúde. 

Dado que a gordura contida no oleogel é maioritariamente devida ao azeite, pois 

a pele de porco possui apenas 2% de gordura na sua constituição, podemos admitir que 

o conteúdo em ácidos gordos do oleogel será o apresentado pelo azeite. Sendo assim 

o oleogel torna-se vantajoso na substituição da banha, pois para além do menor 

conteúdo em lípidos, possuem um melhor perfil lipídico em ácidos gordos para a saúde 

do consumidor. 
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3.4.4. Determinação da estabilidade oxidativa dos oleogéis  
 

Estudou-se o comportamento dos oleogéis frente à oxidação durante o tempo de 

armazenamento a 4 oC, durante 7 dias e a -20 oC, durante 150 dias, através da 

determinação do seu conteúdo em dienos conjugados, figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Conteúdo em dienos conjugados, ao longo do tempo, dos oleogéis armazenados a 4 oC (A) e a -20 oC (B). 

 

Uma vez iniciada a oxidação, ocorre um aumento exponencial nos valores de 

dienos conjugados. No entanto não é possível definir em todas as amostras o tempo em 

que ocorre o início dessa fase de propagação exponencial. Deste modo é mais fácil 

definir um valor de dienos conjugados a partir do qual considerar-se o produto como 

oxidado. Devido a correlação que este valor tem com o índice de peróxidos, o valor de 

0,5 % em CD representa, normalmente, um valor superior a 20 mEq / kg. Este valor de 

índice de peróxidos é legalmente o valor máximo para um azeite virgem ser considerado 

não oxidado. 

No gráfico A observamos que os oleogéis armazenados a 4 oC apresentam um 

comportamento estável e quase nulo de oxidação, o que indica que não há alteração 

em termos oxidativos dos oleogéis ao longo dos 7 dias de armazenamento. 

No gráfico B, referente os oleogéis armazenados a -20 oC, verifica-se igualmente 

uma estabilidade oxidativa semelhante à ocorrida 4 oC, o que mostra que os oleogéis 

são estáveis à oxidação, mesmo ao fim de 150 dias. 
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3.4.5. Determinação dos parâmetros de cor dos oleogéis e da 

banha 
 

Determinou-se os parâmetros da cor de modo a perceber se haveria diferenças 

significativas entre a banha e os diferentes oleogéis de modo a determinar o impacto da 

substituição da banha no hambúrguer. Os resultados estão apresentados na tabela 13. 

 

Tabela 13. Parâmetros L*, a*, b*, Whiteness e ΔE para os oleogéis, banha e gel 

 L* ± σ a* ± σ b*± σ Whiteness ± σ ΔE  

Ba 83,2a ± 1,5 4,0a ± 0,6 18,6a ± 1,0 74,6a ± 1,3 - 

G 52,7b ± 1,9 -1,3b ± 0,1 6,8b ± 0,3 52,2b ± 1,9 33,2a  

A 77,4c ± 0,9 0,1c ± 0,1 28,3c ± 1,3 63,8c ± 0,8 12,1b  

B 72,3d ± 1,0 -0,2d ± 0,2 24,4d ± 0,7 63,1c ± 0,3 13,2b  

AR 78,6c ± 1,2 1,8e ± 0,2 19,2a ± 1,2 71,1d ± 0,6 5,4c  

BR 75,3e ± 0,6 0,6f ± 0,1 15,0e ± 0,8 71,0a,d ± 0,7 9,5d 

 

 

O oleogel A e AR têm valores mais altos de L* que o oleogel B e BR, 

respetivamente, devido a presença de uma maior quantidade de azeite na sua 

constituição. O oleogel AR tem neste caso o valor mais próximo ao da banha. 

Em relação ao parâmetro a* este será apenas relevante nos hambúrgueres, pois 

o mesmo diz respeito a intensidade da cor vermelha que só é obtida aquando da adição 

da carne aos oleogéis ou banha. 

Em termos de intensidade da cor amarela, b*, verificamos que os oleogéis A e B 

têm valores superiores aos dos oleogéis AR e BR, porque mesmo tendo o mesmo 

conteúdo em azeite, o AR e BR possuem azeite refinado que apresenta uma cor menos 

intensa devido a eliminação de clorofilas no processo de refinação do azeite.  As 

amostras AR e BR têm valores de b* bastante mais próximos dos encontrados para a 

banha. A banha e o AR não apresentam diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) no parâmetro b*, o que pode ser vantajoso na substituição, pois procuramos 

um produto semelhante, de modo a não alterar a perceção do consumidor perante o 

produto. 

Em relação a whiteness o valor mais alto foi encontrado para a banha, o que 

está de acordo com o observado a olho nu. Os valores mais próximos à banha são os 

dos oleogéis AR e BR, sendo assim estes os melhores substitutos da banha num 

produto comercial.  

De acordo com Francis e Clydesdale [46] podemos afirmar, de imediato, que 

todos as diferenças, ΔE, entre a banha e os oleogéis são percetíveis visualmente uma 

vez que são superiores a 2 unidades. Os oleogéis A e AR são os que apresentam um 

valor de ΔE mais baixo, o que permite concluir que serão o mais próximo a banha. Os 

valores obtidos para as amostras AR e BR e mesmo os dos oleogéis A e B são bastante 
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inferiores ao observado para o gel, que se mostra como o mais diferente em todos os 

parâmetros. 

De acordo com todos os parâmetros de cor determinados, conclui-se que o 

oleogel AR é o que apresenta mais semelhanças com a banha. 

 

3.5. Seleção do oleogel  
 

A seleção do oleogel que foi aplicado no hambúrguer foi feita tendo em conta os 

resultados anteriores e o seu peso para a aplicação.  

Os oleogéis apresentaram um comportamento semelhante no que diz respeito a 

humidade, proteínas e estado oxidativo, mas nos restantes testes houve diferenças 

relevantes e que levaram a escolha do oleogel. 

No comportamento à temperatura de processamento os oleogéis A e AR 

apresentaram um comportamento mais próximo à banha. Verificamos uma perda de 

massa menor e uma maior resistência à temperatura, o que se torna vantajoso, pois no 

processamento do produto final é necessário que o oleogel se mantenha no hambúrguer 

para conferir as propriedades nutricionais e sensoriais pretendidas. 

Relativamente à cor, a escolha incidira sobre os oleogéis AR e BR por 

apresentarem uma menor diferença de cor, ΔE, relativamente a banha. No entanto, o 

uso de dois produtos refinados não nos permitiria verificar se a inexistência de polifenóis 

seria importante em termos de estabilidade oxidativa. Sendo que o AR possui mais 

parecenças com a banha, e dada a necessidade de termos outro oleogel com melhores 

propriedades antioxidantes e as mesmas proporções, o oleogel A e AR foram os 

escolhidos. 

O teor de gordura seria o entrave ao uso dos oleogéis A e AR pois estes 

apresentam teor de gordura mais alto que os oleogéis B e BR, o que não permitiria a 

maior redução possível de gordura no produto final.  Todavia, a diferença é apenas de 

5 %, e esse valor diz respeito essencialmente a gordura insaturada, benéfica para a 

saúde. Além disso, mesmo tendo um oleogel com mais gordura, essa ainda é muito 

inferior (- 80%) à apresentada pela banha. Em suma, escolhemos os oleogéis A e AR, 

por terem com cor mais próxima à banha e maior resistência ao aquecimento, 

refrigeração e congelamento. 
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4. Hambúrgueres  
 

4.1. Efeito do armazenamento na qualidade dos 

hambúrgueres preparados  
 

 

4.1.1. Perda de massa por armazenamento a 4 oC e a -20 oC 
 

Avaliou-se o comportamento dos hambúrgueres preparados com 10 % dos 

oleogéis A e AR (HA e HR, respetivamente) e 90 % carne, aos diferentes tipos de 

armazenamento. Utilizou-se como controle hambúrgueres produzidos com 90 % de 

carne e 10 % de banha. A figura 26 apresenta as perdas de massa ocorridas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 26. Perda de massa por armazenamento, em percentagem, dos hambúrgueres armazenados a 4 oC (A) e a -20 
oC (B).  

No caso do armazenamento a 4 oC (figura 26, A) a perda máxima de massa foi 

verificada no caso do hambúrguer controle tanto aos 3 dias (≈ 3 %) como aos 7 dias (≈ 

4 %). Os hambúrgueres com oleogéis possuem uma perda de massa mais baixa, entre 

os 1 e 2 %, o que demonstra uma maior integridade do produto na presença dos 

oleogéis. 

 No armazenamento a -20 oC (figura 26, B) verificamos uma menor perda de 

massa que pode ser associada ao tipo de armazenamento, devido a melhor capacidade 

de conservação do produto. Verificou-se igualmente que o hambúrguer controle 

apresentou a maior perda, 2,5%, e os restantes hambúrgueres uma perda entre os 0,5 

e 1%. 

Nos dois tipos de armazenamento é notório que um maior número de dias 

armazenado se traduz numa maior perda de massa dos hambúrgueres. 
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4.1.2. Perda de massa por descongelamento 
 

Findo o tempo de armazenamento dos hambúrgueres congelados estes foram 

colocados a descongelar à temperatura ambiente e avaliou-se a perda de massa 

ocorrida durante todo o processo, figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Perda de massa por descongelamento, em percentagem dos hambúrgueres armazenados a -20 oC durante 
45 e 90 dias. 

 

O gráfico mostra que a maior perda de massa ocorreu nos hambúrgueres 

controle. Os hambúrgueres produzidos com oleogéis não apresentaram diferenças 

entre eles, e os seus valores são baixos, mostrando uma estabilidade maior do produto 

ao descongelamento. 
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4.2. Perda de massa por processamento térmico 
 

Os hambúrgueres foram processados termicamente e determinou-se a perda de 

massa ocorrida durante o aquecimento, figura 28. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 28. Perda de massa por processamento, em percentagem, dos hambúrgueres armazenados a 4 oC(A) e a -20 
oC (B). 

Ao tempo zero os hambúrgueres HA e HR apresentaram uma maior perda de 

massa que o hambúrguer controle (p < 0,05), o que pode dever-se em parte ao 

comportamento à temperatura observado nos oleogéis, onde foi notória a perda de 

massa pela evaporação da água. 

No entanto, os hambúrgueres armazenados a 4 oC, durante 3 e 7 dias (figura 28, 

A), tiveram uma menor perda de massa que o hambúrguer controle, mas não 

significativa, podendo assim o novo produto ser considerado semelhante ao controle. 

Os hambúrgueres armazenados a -20 oC, durante 45 e 90 dias (figura 28, B), 

tiveram um comportamento semelhante ao hambúrguer controle.  

Assim, apesar das diferenças encontradas no comportamento dos oleogéis em 

relação a banha, os hambúrgueres produzidos com estes não mostram diferenças na 

perda de massa após o processamento relativamente ao hambúrguer produzido com 

banha. 
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4.3. Avaliação físico-química dos hambúrgueres  
 

4.3.1. Determinação do teor de humidade  

 

O resultado da determinação do teor de humidade dos hambúrgueres crus (HC 

Cru, HA Cru, HR Cru) e processados (HC Pro, HA Pro, HR Pro) pode ser observado na 

figura 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Teor de humidade, em percentagem, dos hambúrgueres, crus e processados, após armazenados a 4 oC (A) 
e a -20 oC (B).  

 

Verificou-se que o teor em humidade é constante ao longo do tempo de 

armazenamento, tanto a 4 oC como a -20 oC. Nos hambúrgueres controle cru temos um 

valor próximo a 68 %, e nos HA e HR temos um valor superior, de 73%, que se deve ao 

facto de o oleogel possuir na sua composição maior percentagem de água relativamente 

à banha. 

Nos hambúrgueres processados há uma diminuição do teor de humidade devido 

ao processo térmico que provoca a evaporação de água durante o aquecimento do 

produto. 

Não foram encontradas diferenças significativas (p < 0,05) entre os 

hambúrgueres controle, HA e HR, tanto crus como processados, pelo que a substituição 

da banha pelos oleogéis não produziu uma maior perda de água durante o 

processamento.  
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4.3.2. Determinação das proteínas totais  

 

O teor em proteínas totais dos hambúrgueres encontra-se apresentado na figura 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Teor de proteínas, em percentagem, dos hambúrgueres, crus e processados, no tempo 0 e após 90 dias 
de armazenamento a -20 oC. 

 

O teor de proteínas vai de encontro ao valor teórico, tendo o hambúrguer controle 

cru um  valor de 20 % e o HA cru e HR cru um valor superior, de 22%, que se deve ao 

facto de o oleogel possuir na sua constituição pele de porco que contém um alto teor 

proteico. 

Os hambúrgueres processados apresentaram um valor proteico mais elevado 

porque o processo térmico leva à evaporação de água, aumentando assim a quantidade 

em proteínas do hambúrguer em termos percentuais. 

Comparando os HA com os HR processados verifica-se que o HA possui um 

maior conteúdo de proteínas o que não seria de esperar pois os dois hambúrgueres 

apresentam a mesma composição, a diferença pode advir do processamento ou 

manuseamento dos produtos. 
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4.3.3. Determinação do teor em gordura 
 

O teor de gordura dos hambúrgueres ao longo do armazenamento é abaixo 

apresentado, figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Teor de gordura, em percentagem, dos hambúrgueres, crus e processados, após armazenados a 4 oC (A) e a -20 oC (B). 

 

O teor em gordura dos hambúrgueres no tempo zero encontra-se próximo do 

calculado tenho em conta o conteúdo em lípidos da carne (2,5 %), da banha (92,3 %) e 

do oleogel (≈12 %), sendo o seu valor de 11,5 % no caso do hambúrguer controle cru, 

e 3,5% no caso do HA e HR crus. Isto demonstra que o processo de extração dos lípidos, 

no caso dos hambúrgueres, é eficaz ao contrário do que tinha sido verificado para os 

oleogéis. 

No entanto nos tempos seguintes para os diferentes armazenamentos verificou-

se uma diminuição no conteúdo lipídico dos hambúrgueres controle. O hambúrguer C 

cru era esperado uma percentagem de gordura constante ao longo do tempo, no 

entanto, observamos um decréscimo da percentagem de gordura.  

Nos hambúrgueres HA e HR o teor de gordura mantém-se durante os diferentes 

tempos e tipos de armazenamento. Os seus valores são mais baixos que os controle 

provando a aplicabilidade do oleogel como substituto da banha para diminuir o conteúdo 

lipídico dos hambúrgueres. 

Os hambúrgueres processados apresentam uma percentagem de gordura mais 

alto, devido a perda de água ocorrida no processo térmico. 

A determinação tem um desvio padrão elevado devido ao facto de as amostras 

serem heterogéneas, mas outro fator pode ter sido também a exsudação de lípidos 

durante o armazenamento e manuseamento entre pesagens, pois verificou-se que os 

hambúrgueres durante o armazenamento a 4 oC perdiam alguma massa.  
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4.3.3.1. Determinação da composição em ácidos gordos  
 

O conteúdo em ácidos gordos das amostras, apresentado na figura 32, foi 

realizado com o objetivo de verificar se a substituição da banha pelos oleogéis, para 

além de diminuir o conteúdo em lípidos dos hambúrgueres, alterava significativamente 

o perfil lipídico com vantagens nutricionais para o consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Composição em ácidos gordos saturados e insaturados (A) e ácido oleico (B), em percentagem, para os 
hambúrgueres crus e processados. 

 

Verificou-se uma melhoria no perfil lipídico dos hambúrgueres produzidos com 

os oleogéis com a diminuição da percentagem em ácido esteárico e aumento na 

percentagem em ácido oleico. 

Assim a substituição da banha pelo oleogel permitiu uma diminuição da 

percentagem em gordura saturada no produto final. 

Durante o processamento não se verificou grande alteração no perfil lipídico dos 

hambúrgueres exceto no caso do controle onde ocorreu uma diminuição da 

percentagem em ácido linoleico. Isto pode dever-se à fusão de gorduras mais 

insaturadas neste hambúrguer com a consequente perda no grelhador  

A presença de quantidades superiores a 45 % do ácido oleico, como é verificado 

em HA e HR, permite que o produto quando comercializado possua a alegação de saúde 

que alerta para os benefícios dos ácidos gordos insaturados para a saúde do 

consumidor. 
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4.3.4. Determinação da estabilidade oxidativa  
 

O nível de oxidação dos hambúrgueres ao longo do tempo de armazenamento 

a 4 oC e -20 oC está apresentado na figura 33.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33. Conteúdo em dienos conjugados, ao longo do tempo, para os hambúrgueres, crus e processados, após 
armazenados a 4 oC (A) e -20 oC (B). 

 

Os hambúrgueres armazenados a 4 oC (figura 33, A) apresentaram estabilidade 

oxidativa frente à oxidação ao longo dos dias.  

Os hambúrgueres armazenados a -20 oC (figura 33, B) contendo os oleogéis, HA 

e HR, apresentaram-se oxidados ao fim de 90 dias, tanto os crus como os processados 

ao contrário do hambúrguer controle. No entanto, ao fim de apenas 45 dias, as amostras 

contendo o oleogel A, HA, ainda se encontravam não oxidadas ao contrário das 

amostras HR. Esta diferença de estabilidade oxidativa do HA deve-se ao maior conteúdo 

em antioxidantes do azeite virgem extra que protege estes hambúrgueres da oxidação. 

Porém a maior percentagem em ácidos gordos insaturados presentes nestes 

hambúrgueres levou a uma menor estabilidade quando comparado com os 

hambúrgueres controle. 

A menor estabilidade oxidativa das amostras HA e HR no produto não era 

esperada uma vez que os oleogéis mostraram-se estáveis frente a oxidação mesmo ao 

fim de 90 dias de armazenamento a -20 oC. A presença de ferro na carne em contacto 

com o oleogel pode alterar a sua estabilidade, pois este é um dos catalisadores das 

reações de oxidação. 

De modo a aumentar a estabilidade dos hambúrgueres estes poderão ser 

armazenados a -20 oC sob vácuo. 
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4.3.5. Determinação dos parâmetros de cor  
 

Determinou-se os parâmetros de cor dos hambúrgueres, crus e processados, 

armazenados a -20 oC durante 90 dias, figura 34, antes e após processamento a 180 
oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Hambúrgueres armazenados a -20 oC durante 90 dias, antes e após o processamento térmico.  

 

Pela observação das imagens verificou-se algumas diferenças entre os 

hambúrgueres antes do processamento. Os hambúrgueres HA e HR apresentavam 

partículas esbranquiçadas relativas ao oleogel mais definidas e por isso mais visíveis 

em comparação com o HC. No entanto, o oleogel HA tenha um tom amarelo mais 

intenso porque não sofreu processo de refinação e por isso contém clorofilas e 

carotenos que lhe dão a cor característica, os parâmetros de cor dos hambúrgueres HA 

quer dos hambúrgueres HR foram muito semelhantes aos hambúrgueres controle 

(tabela 14). 

Os hambúrgueres após processamento parecem, a olho nú, semelhantes. A 

inexistência de diferenças é vantajosa porque permite equiparar o nosso produto ao 

controle em termos de aspeto. Tanto os HA como os HR apresentaram parâmetros de 

cor semelhantes ao do HC (tabela 14). 
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Tabela 14. Dados relativos aos parâmetros L*, a*, b*, Whiteness e ΔE com o respetivo desvio padrão dos 
hambúrgueres antes e após processamento 

 L* ± σ a* ± σ b*± σ Whiteness ± σ ΔE  

Antes do 
processamento 

HC 43,6a ± 2,0 10,8a ± 1,8 14,1a ± 1,4 40,9a ± 2,3 - 

HA 43,7a ± 5,2 10,9a ± 2,6 16,4a ± 1,8 40,3a ± 5,0 4,9a  

HR 44,6a ± 6,3 10,8a ± 1,7 16,0a ± 2,5 41,1a ± 5,4 6,3a  

Após o 
processamento 

HC 34,1a ± 6,5 9,6a ± 1,4 14,4a ± 2,7 34,1a ± 6,5 - 

HA 32,4a ± 3,6 9,7a ± 0,8 12,9a ± 3,0 32,4a ± 3,6 7,8a  

HR 31,1a ± 3,5 9,5a ± 0,8 13,5a ± 2,4 31,1a ± 3,5 6,9a  

 

Analisando a tabela verificamos que, em relação ao parâmetro L*, existem 

diferenças entre o hambúrguer antes e após processamento. Os hambúrgueres crus 

possuem um valor mais alto, apresentando assim uma maior luminosidade. 

O parâmetro a*, não apresenta qualquer diferença o que se deve essencialmente 

ao facto de as amostras serem maioritariamente constituídas por carne, o que faz com 

que a intensidade da cor vermelha seja semelhante entre hambúrgueres e perante o 

processo térmico. 

Relativamente ao parâmetro b*, embora os hambúrgueres HA e HR antes do 

processamento apresentam um valor ligeiramente maior do que o controle estes valores 

não foram considerados como estatisticamente diferentes. A introdução do azeite na 

constituição do oleogel e posteriormente no hambúrguer justifica este ligeiro aumento 

de intensidade da cor amarela. A diminuição do valor de b* para os hambúrgueres HA 

e HR, após o processamento, deve-se provavelmente à degradação dos pigmentos 

amarelos durante o processamento e a formação de produtos resultantes das reações 

de Maillard de cor castanha. 

A Whiteness mostra valores diferentes entre os hambúrgueres crus e após o 

processamento. Os valores dos processados termicamente são inferiores, o que seria 

de esperar, pois há um escurecimento da amostra que ocorre durante o processamento, 

e que é visível a olho nu devido às já referidas reações de Maillard. 
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4.4. Avaliação sensorial  
 

De modo a avaliar as características percecionadas por um consumidor quando 

em contacto com o novo produto, efetuaram-se dois testes de avaliação sensorial. O 

teste de preferência que nos permite ter uma visão geral do impacto no produto tanto 

cru como processado num comprador, e um teste mais descritivo onde realçamos 

diversos parâmetros associados aos cinco sentidos para obter uma análise mais 

alargada. No teste de preferência a classificação máxima, de 3 pontos foi atribuída ao 

hambúrguer preferido pelo provador, e assim sucessivamente. No caso do teste 

descritivo as avaliações foram efetuadas usando uma escala 1 a 5. 

Ambos os testes mostram em alguns pontos uma dispersão de valores elevada, 

devido a utilização de um painel pequeno (apenas 4 provadores) e não treinando, que 

apresentavam expectativa diferentes em relação ao produto. 

Relativamente ao teste de preferência o resultado encontra-se na figura 35. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 35. Média da classificação atribuída aos hambúrgueres relativamente a preferência em termos globais. (A 
estatística é referente a cada estado do hambúrguer, cru ou processado, e foi determinado pelo teste de Friedman). 

 

No que diz respeito ao aspeto global dos produtos verificamos apenas diferenças 

quando o mesmo se encontrava cru havendo uma preferência nítida pelo hambúrguer 

controle. No geral, o painel considerou que a visualização das partículas do oleogel no 

hambúrguer dava a perceção errada de estes conterem uma maior quantidade de 

gordura. Uma vez que apenas foi utilizado 10 % de banha na constituição dos 

hambúrgueres, esta foi facilmente camuflada no meio da carne durante a sua 

preparação. Já no caso dos oleogéis este era bastante visível no hambúrguer.  

Nos produtos processados há uma alteração da perspetiva do produto, pois o 

processamento térmico altera o aspeto inicial, levando o consumidor a considerar as 

amostras muito semelhantes, tendo tido inclusivamente dificuldade em classificar as 

amostras. 
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O resultado obtido no teste descritivo está representado na figura 36. Como 

podemos verificar, no caso dos hambúrgueres crus, apenas a perceção da presença de 

gordura é diferente entre hambúrguer controle e os hambúrgueres que contém oleogéis, 

influenciado negativamente quer a aparência quer a opinião de compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 36. Média da classificação atribuída aos hambúrgueres nos diversos parâmetros apurados, com a amostra 
antes do processamento (A) e após o processamento (B). (A estatística é referente a cada atributo individualmente). 

 

Estas diferenças apresentadas no produto cru desaparecem quando o produto 

é apresentado já processado, e no geral todos os hambúrgueres foram considerados 

pelos consumidores com uma baixa perceção de gordura. 

No geral o processamento elimina as diferenças entre os hambúrgueres e faz 

aumentar a classificação geral de todas as amostras. 

A granulometria parece beneficiar a aparência do HA e HR quando cru, uma vez 

que o oleogel no hambúrguer apresenta-se com um grão mais definido do que a banha, 

que adquire um aspeto pastoso. 

O odor dos produtos é o atributo mais homogéneo para os provadores, dado que 

mesmo as alterações induzidas pelo processamento levaram a cheiros agradáveis e 

conhecidos de carne grelhada. 

O parâmetro com uma avaliação mais negativa nos hambúrgueres foi a 

consistência, mas apenas para os HA. Este resultado não seria de esperar uma vez que 

tanto os HA como os HR têm a mesma composição e por isso deveriam ter sido 

classificados da mesma maneira. No entanto, como referido, o número de provadores 

foi bastante limitado (4) e a grande semelhança entre os hambúrgueres processados 

tornou a classificação mais difícil por parte dos provadores. 
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V. Conclusões  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCUP | UM 

Estratégias para conferir vantagens tecnológicas e nutricionais aos hambúrgueres 

85 

 

 

Desenvolveu-se com sucesso quatro oleogéis constituídos por pele de porco, 

resíduo da indústria alimentar, água e azeite (virgem extra ou refinado). Destes 4 

oleogéis utilizamos apenas dois, contendo 20 % de pele, 60 % de água e 20 % de azeite 

virgem extra ou refinado, os oleogéis A e AR, para introduzir no hambúrguer em 

substituição da banha, uma vez que estes oleogéis apresentaram um comportamento a 

diferentes temperaturas mais próximo do comportamento banha. A cor do oleogel AR 

evidenciou semelhanças à cor da banha.  Os oleogéis A e AR apresentaram uma 

elevada estabilidade oxidativa tanto a 4o C como a -20 o C, o que pode indicar um 

elevado tempo de prateleira para o produto novo. 

 A constituição nutricional dos hambúrgueres encontra-se resumida na tabela 15. 

 

Tabela 15. Resumo nutricional dos hambúrgueres HC, HA e HR, em gramas de macronutrientes por 100 g de alimento 

 

 

 

 

Podemos concluir que os hambúrgueres HA e HR apresentam um maior 

conteúdo em água e proteínas e um baixo conteúdo em gordura, essencialmente 

insaturada. Estes valores permitem concluir que o oleogel tornou o produto cárneo muito 

mais vantajoso do ponto de vista nutricional quando comparado com o hambúrguer 

controle. Ao substituir a banha pelos oleogéis, o teor de gordura nos hambúrgueres 

sofreu uma redução de 70 % quando comparado com o HC. Para além desta redução 

no conteúdo lipídico, o perfil em ácidos gordos é também mais benéfico para a saúde 

do consumidor devido à maior percentagem de ácidos gordos insaturados. Em suma, 

temos 3 vantagens no uso do oleogel, a diminuição do conteúdo em gordura, a 

substituição de gordura mais saturada por mais insaturada e ainda o aumento do 

conteúdo em proteína. 

Sensorialmente o novo produto mostrou uma elevada aceitação pelos 

provadores, principalmente quando processado, obtendo classificações elevadas em 

termos de cor, sabor e odor, semelhantes ao controle. Há, todavia, a existência de 

algumas diferenças relativamente a aparência, cor e perceção de gordura nos 

hambúrgueres crus uma vez que os oleogéis possuem um aspeto muito semelhante à 

gordura. 

Quando observado a estabilidade oxidativa dos vários hambúrgueres 

verificamos que todos os hambúrgueres armazenados a 4 oC por 7 dias eram estáveis, 

mas que a -20 oC e ao fim de 45 dias os HR já apresentava um elevado conteúdo em 

dienos conjugados e ao fim de 90 dias de armazenamento tanto os HA como os HR 

encontram-se oxidados. A estabilidade oxidativa apresenta-se como a maior barreira ao 

novo produto, pois temos um produto com menor tempo de prateleira que o hambúrguer 

controle, mesmo para os hambúrgueres produzidos com oleogel contendo antioxidantes 

(HA). 

 HC HA HR 

Água 69 72 72 

Proteínas 20 22 22 

Gorduras totais 12 3,6 3,5 

Gorduras saturadas 46 40 37 

Gorduras insaturadas 52 60 63 
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Perspetivas futuras  
 

Em trabalhos futuros para além dos ensaios sensoriais executados por um maior 

número de provadores, seria também conveniente efetuar, quer aos oleogéis quer aos 

hambúrgueres preparados, ensaios reológicos, de modo a ter uma informação mais 

objetiva quanto a parâmetros como o comportamento ao corte, resistência e 

consistência, e ensaios microbiológicos. 

Seria também importante estudar a possibilidade de utilizar uma maior 

percentagem de oleogel nos hambúrgueres uma vez que a quantidade de gordura 

encontrada num hambúrguer ronda os 13-15 %. 

O maior inconveniente encontrado nos novos produtos foi a sua maior 

suscetibilidade à oxidação, o que poderá vir a ser resolvido com a armazenagens dos 

hambúrgueres em embalagens sem ar (sob vácuo). No futuro pretende-se efetuar este 

tipo de embalamento na PEC Nordeste, que não foi possível efetuar neste trabalho 

devido às restrições causadas pelo covid 19. 
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Anexo I – Teste descritivo simples para o hambúrguer cru 
 

 

Nome:                      Data:   

 

Caro provador,  

Tem na sua presença 1 amostra codificada. Avalie globalmente as seguintes 

características da amostra assinalando a sua escolha com uma cruz (x) na respetiva 

escala.  

 

Código    

 

 

Aparência      Granulometria   

  

     

 

 

 

 

 

Cor                    Resistência ao corte 

 

 

 

 

 

 

 

  5 – Muito agradável 
 

  4 – Agradável   
 

  3 – Indiferente 
 

  2 – Desagradável  
 

  1 – Muito desagradável  

  5 – Muito grossa 
 

  4 – Grossa 
 

  3 – Indiferente 
 

  2 – Fina 
 

  1 – Muito fina 

  5 – Não se desfaz 
 

  4 – Desfaz-se ligeiramente 
 

  3 – Desfaz-se 
 

  2 – Desfaz-se muito 
 

  1 – Não une 

  5 – Muito agradável 
 

  4 – Agradável   
 

  3 – Indiferente 
 

  2 – Desagradável  
 

  1 – Muito desagradável  
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Perceção de Gordura     Opinião de compra 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração!  

  5 – Muita gordura 
 

  4 – Alguma gordura 
 

  3 – Gordura intermédia  
 

  2 – Pouca gordura 
 

  1 – Nenhuma gordura 

  5 – Certamente comprava  
 

  4 – Comprava 
 

  3 – Talvez comprasse 
 

  2 – Não comprava 
 

  1 – Certamente não comprava 
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Anexo II – Teste descritivo simples para o hambúrguer 

processado 
 

 

 

Nome:                      Data:   

 

Caro provador,  

Tem na sua presença 1 amostra codificada.  Prove a amostra e avalie globalmente as 

seguintes características e assinalando a sua escolha com uma cruz (x) na respetiva 

escala. 

 

Código    

 

Aparência      Granulometria 

 

 

 

 

 

 

 

Cor       Perceção de Gordura  

       

    

 

  

 

 

 

 

  5 – Muito agradável 
 

  4 – Agradável   
 

  3 – Indiferente 
 

  2 – Desagradável  
 

  1 – Muito desagradável  

  5 – Muito grossa 
 

  4 – Grossa 
 

  3 – Indiferente 
 

  2 – Fina 
 

  1 – Muito fina 

  5 – Muito agradável 
 

  4 – Agradável   
 

  3 – Indiferente 
 

  2 – Desagradável  
 

  1 – Muito desagradável  

  5 – Muita gordura 
 

  4 – Alguma gordura 
 

  3 – Gordura intermédia  
 

  2 – Pouca gordura 
 

  1 – Nenhuma gordura 
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Consistência       Odor  

   

   

 

 

 

 

 

Resistência ao corte      Sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinião de compra 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 

 

 

 

  5 – Muito tenro 
 

  4 – Tenro 
 

  3 – Intermédio  
 

  2 – Duro 
 

  1 – Muito duro 

  5 – Muito agradável  
 

  4 – Agradável  
 

  3 – Indiferente 
 

  2 – Desagradável  
 

  1 – Muito desagradável 

  5 – Não se desfaz 
 

  4 – Desfaz-se ligeiramente 
 

  3 – Desfaz-se 
 

  2 – Desfaz-se muito 
 

  1 – Não une 

  5 – Gosto muito  
 

  4 – Gosto 
 

  3 – Nem gosto nem desgosto 
 

  2 – Desgosto 
 

  1 – Desgosto muito 

  5 – Certamente comprava  
 

  4 – Comprava 
 

  3 – Talvez comprasse 
 

  2 – Não comprava 
 

  1 – Certamente não comprava 



96 FCUP | UM 

Estratégias para conferir vantagens tecnológicas e nutricionais aos hambúrgueres 

 
 

Anexo III - Teste de ordenação (ranking) 
 

 

 

Nome:                      Data:   

 

Caro provador,  

Tem na sua presença 3 amostras codificadas com 3 hambúrgueres diferentes. Por favor 

classifique as amostras por ordem crescente de preferência de aspeto. 

 

 Ordem crescente de preferência de aspeto   → 

Código    

 

 

Obrigada pela colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 


