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Resumo 

O presente trabalho de investigação tem como objetivo principal o 

desenvolvimento de massas alimentícias, com inclusão de outros ingredientes, 

nomeadamente leguminosas, trigo sarraceno e insetos. Pretende-se que os produtos 

obtidos sejam do agrado do consumidor e que se apresentem como alimentos de valor 

nutricional aumentado, em especial no teor de fibras alimentares e/ou teor proteico. 

Na primeira fase do trabalho foram realizados ensaios prévios para determinar, 

do ponto de vista tecnológico, as percentagens máximas de farinhas de leguminosas, 

trigo sarraceno e insetos que seria possível incluir na massa. 

Na segunda fase desenvolveram-se formulações de massa com diferentes 

percentagens de farinhas de leguminosas, trigo sarraceno e insetos com base nos 

resultados dos ensaios prévios. 

Na terceira fase realizaram-se provas sensoriais, para determinar a 

aceitabilidade das formulações desenvolvidas, pelo consumidor comum. 

Por último, na quarta fase foi realizada a caracterização físico-química das 

diferentes variedades de massas desenvolvidas e de uma massa controlo. 

A variedade de massa com melhor avaliação global, E15, destaca-se por 

apresentar um aumento de 56,9% no teor de fibra comparativamente à massa controlo, 

no entanto, o aumento no teor de proteína é de apenas 0,4%.   

Os resultados das provas sensoriais mostram que das três amostras melhor 

avaliadas, duas delas contêm inseto na sua composição (T05 e T10), o que permite 

afirmar que efetivamente os consumidores estão recetivos à incorporação de farinha 

de insetos em massas alimentícias. 

Palavras-chave: Massas alimentícias, leguminosas, trigo sarraceno, insetos, fibra 

alimentar, proteína bruta. 
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Abstract 

The main objective of this research work is the development of pasta, with the 

inclusion of other ingredients, namely pulses, buckwheat and insects. It is intended that 

the consumer like the products obtained and that they present themselves as foods with 

increased nutritional value, especially in terms of dietary fiber and/or protein content. 

In the first phase of the work, preliminary tests were carried out to determine, 

from a technological point of view, the maximum percentages of pulse flour, buckwheat 

flour and insects flour that could be included in the dough. 

In the second phase, dough formulations were developed with different 

percentages of pulses, buckwheat and insect flours based on the results of previous 

tests. 

In the third phase, sensory analysis were carried out to determine the 

acceptability of the formulations developed by the common consumer. 

Finally, in the fourth phase, the physicochemical characterization of the different 

varieties of developed masses and of a control mass was carried out. 

The pasta variety with the best overall evaluation, E15, stands out for presenting 

a 56.9% increase in fiber content compared to the control pasta, however, the increase 

in protein content is only 0.4%. 

The results of the sensory analysis show that of the three best evaluated 

samples, two of them contain insect in their composition (T05 and T10), which allows us 

to affirm that consumers are effectively receptive to the incorporation of insect flour in 

pasta. 

 

Keywords: Pasta, legumes, buckwheat, insects, dietary fiber, crude protein. 
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1. Fundamentação teórica 

1.1. Introdução 

O presente trabalho de investigação foi realizado no âmbito da Tese de Mestrado 

em Engenharia Alimentar, na Escola Superior Agrária de Beja (ESAB). O trabalho 

“Desenvolvimento de variedades de massas alimentícias com inclusão de leguminosas, 

trigo sarraceno e insetos”, tem como objetivo principal o desenvolvimento de massas 

alimentícias, com inclusão de outros ingredientes, nomeadamente leguminosas, trigo 

sarraceno e insetos. Pretende-se que os produtos obtidos sejam do agrado do 

consumidor e que se apresentem como alimentos de valor nutricional aumentado, 

nomeadamente no que diz respeito ao teor de fibras alimentares e/ou teor proteico. 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO prevê 

que a população mundial aumente, forçando assim o aumento na produção de 

alimentos, em especial as fontes proteicas. Desta forma, defende que os insetos são 

uma alternativa promissora como alternativa da carne, com vantagens para a saúde, 

sociedade e meio ambiente (van Huis et al., 2015). 

Sendo as massas alimentícias um bem de consumo em larga escala e de fácil 

acesso e confeção, a obtenção de massas com valor nutricional acrescido poderá ser 

uma mais valia importante para a prática de uma alimentação saudável e sustentável. 

1.2. Massas alimentícias 

No nosso país a produção de massas alimentícias encontra-se regulamentada 

pelo Decreto-lei nº 45 588 que remonta a 1964, publicada em Diário do Governo 

nº53/1964 (Série I) de 3 de março. As massas alimentícias são definidas como o produto 

não fermentado obtido a partir de sêmola de trigo duro e/ou derivados de cereais, 

leguminosas, raízes ou tubérculos e água potável, com ou sem adição de outras 

substâncias legalmente permitidas. 

As massas “frescas” são um alimento com uma grande aceitação por parte do 

consumidor. Contudo, como a massa seca tem um menor custo para o retalhista e 

consumidor, este produto torna-se de grande consumo, quando comparado com outros 

tipicamente usados como acompanhamento ou pratos principais (Barbosa et al., 2022). 

A “massa fresca” apresenta vantagens como a conveniência associada à 

qualidade e diversidade. Do ponto de vista do produtor há também interesse, pois neste 
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caso o custo da secagem é muito reduzido e o produto comercializado contém mais 

água, traduzindo-se num rendimento significativamente maior. Contudo e apesar da 

aparente vantagem no processo produtivo, trata-se de um produto com tempo de vida 

útil muito menor (Barbosa et al., 2022). 

As massas alimentícias são um dos alimentos que compõem o grupo dos cereais 

da Roda dos Alimentos. Constituem uma das fontes possíveis para fornecer a 

quantidade diária recomendada de hidratos de carbono, proporcionando energia sem 

aumentar a ingestão de gorduras e açúcares simples (Real et al., 2014). 

A tabela 1 apresentada a informação nutricional de esparguete cozido e massa 

com ovo cozida. 

         Tabela 1. Informação nutricional de esparguete cozido e massa com ovo cozida. 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: INSA, 2021. 

As duas variedades de massas cozidas apresentam valores nutricionais 

semelhantes. O esparguete cozido tem maior teor em hidratos de carbono, fibra e 

também proteína, apesar da massa incluir ovo na sua composição (tabela 1). 

  

Informação nutricional 
Por 100g 

Esparguete 
cozido 

Massa com ovo 
cozida 

Energia 430kJ/102kcal 301kJ/71kcal 

Lípidos 
      Dos quais 
saturados 

0,6g 
0,1g 

0,6g 
0,2g 

Hidratos de Carbono 
       Dos quais açúcares 

19,9g 
0,9g 

13,3g 
0,3g 

Fibra 1,5g 0,6g 

Proteínas 3,4g 2,8g 

Sal 0,6g 0,4g 
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1.3. Dieta Mediterrânica 

Vários aspetos definem a cultura de um povo e a alimentação é de grande 

importância. Com tão grandes áreas de identificação cultural com outros povos do 

mundo mediterrânico, existe muitas semelhanças entre a alimentação tradicional de um 

português, de um espanhol, de um grego ou de um marroquino (Teixeira et al., 2008). 

A pirâmide da Dieta Mediterrânica (Figura 1) é um guia para a promoção de 

estilos de vida saudáveis, apresentando orientações para a população adulta saudável 

(Instituto Nacional de Estatística, 2021). 

As orientações alimentares dividem-se segundo a frequência: diária, semanal ou 

ocasional. Na base da pirâmide encontram-se os alimentos de origem vegetal, 

fornecedores de um conjunto alargado de nutrientes que auxiliam a regular e proteger 

o organismo. Nos patamares superiores encontram-se os alimentos que devem ser 

consumidos em menor quantidade e frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1. Pirâmide da Dieta Mediterrânica (Fonte: INE, 2021). 

Observando a Figura 1, é possível constatar que as massas alimentícias têm uma 

relevância elevada na pirâmide da Dieta Mediterrânica e devem ser consumidas 

regularmente. É possível observar também que as leguminosas devem ser consumidas 

com frequência semelhante à das carnes brancas e peixe. 
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1.4. Massas com valor nutricional acrescido 

As massas alimentícias, como já referido anteriormente, são alimentos 

essencialmente fornecedores de hidratos de carbono, alguma proteína e fibra, pobres 

em lípidos e ainda contêm sais minerais e vitaminas em quantidades variáveis (INSA, 

2021). Apesar de serem alimentos a incluir com frequência no contexto de uma 

alimentação saudável, o aumento do teor de fibra e de proteína neste tipo de alimento 

poderá revelar-se interessante e bem acolhido pelo atual consumidor. 

1.4.1. Fibra alimentar 

Segundo a Diretiva 2008/100/CE da Comissão Europeia, as fibras alimentares são 

polímeros de hidratos de carbono, que não são digeridos nem absorvidos no intestino 

delgado. 

As fibras podem ser classificadas como solúveis e insolúveis, dois tipos de fibra 

que têm propriedades diferentes. Diferencia-se a capacidade de se dissolverem ou não 

na água e as funções fisiológicas que apresentam. Atualmente, uma nova classificação 

da fibra tem vindo a ser proposta, diferenciando o tipo de fibra, pela forma como nos é 

apresentada na alimentação. É então classificada em fibra dietética ou fibra funcional 

(Teixeira et al., 2008): 

- Fibra dietética é aquela que está presente nos alimentos, fazendo parte 

integrante deles. São exemplos os cereais integrais, frutos, oleaginosas e legumes; 

- Fibra funcional é aquela que é sintetizada, ou isolada de alimentos, e que possui 

benefícios comprovados para a saúde. É ingerida isoladamente, ou adicionada a 

produtos, com a finalidade de os tornar uma mais-valia para a saúde. 

As fibras solúveis permitem diminuir a absorção da glicose e do colesterol 

plasmático, e as fibras insolúveis aceleram o tempo de trânsito intestinal, auxiliando na 

prevenção de doenças do trato gastrointestinal (Olson et al., 1987). 

O consumo exagerado de alimentos muito ricos em fibra poderá tornar-se 

prejudicial, pois poderão conter quantidades consideráveis de fitatos. Estes, ao 

juntarem-se a outros alimentos poderão tornar-se agentes quelantes, ou seja, formam 

compostos complexos com certos minerais, nomeadamente o zinco e o cálcio, 

impedindo-os de serem absorvidos. Os valores aconselhados de consumo diário de fibra 

total variam entre 27g e 40g (Teixeira et al., 2008). 
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1.4.2. Proteína 

Proteínas são nutrientes com funções eminentemente plásticas, constituídos por 

combinações sequenciais de aminoácidos, que são usados para construírem, repararem 

e manterem todos os tecidos corporais. As proteínas também fornecem energia, tal 

como os hidratos de carbono (4kcal/g) e podem ser utilizadas na produção de glicose, 

aquando estados em jejum prolongados. (Teixeira et al., 2008). 

As proteínas são compostas de carbono, hidrogénio e oxigénio e estão 

disponíveis a partir de uma vasta variedade de produtos alimentares de origem animal 

e vegetal (Thompson et al., 2017). 

Do ponto de vista químico, são uma combinação de unidades estruturais 

denominados aminoácidos, moléculas compostas por um átomo de carbono central 

conectado a outros quatro grupos: um grupo amina, um grupo ácido, um átomo de 

hidrogénio e uma cadeia lateral (Thompson et al., 2017). 

Estes compostos são constituídos aproximadamente por 20 aminoácidos 

diferentes, que são agrupados em longas cadeias de diferentes dimensões e 

composições. O organismo tem a capacidade de produzir alguns aminoácidos que 

existem nas proteínas, mas o nosso organismo não consegue produzir a totalidade dos 

20 aminoácidos, nove deles devem ser regularmente fornecidos em quantidades 

suficientes através da alimentação, sendo por isso designados de aminoácidos 

essenciais (Teixeira et al., 2008). 

As proteínas encontradas nos ovos, na carne, no leite e derivados ou no peixe 

são proteínas completas, ou seja, contêm todos os 9 aminoácidos essenciais. Pelo 

contrário, as proteínas vegetais têm, normalmente em falta um ou mais aminoácidos 

essenciais, mas podem fornecer os nove aminoácidos essenciais se se combinarem e 

variarem as fontes de proteína vegetal na alimentação, designando-se 

complementaridade proteica (Teixeira et al., 2008). 

Uma das combinações mais comuns de proteínas complementares é de cereais 

com leguminosas. 

O interesse dos consumidores pelo consumo de proteínas tem vindo a crescer 

na última década. Existe cada vez maior oferta no mercado no que concerne a novos 

produtos alimentares com alegação nutricional de elevado teor proteico. 
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1.5. Leguminosas 

As leguminosas são por definição grãos contidos em vagens. Estas dividem-se em 

leguminosas secas, que incluem o feijão, grão-de-bico, soja e lentilhas e frescas como as 

ervilhas e as favas. As leguminosas são ricas em hidratos de carbono de absorção lenta, 

fibra, proteínas, vitaminas do complexo B, minerais, como o cálcio, ferro, fósforo, 

potássio e magnésio, e fitoquímicos como os compostos fenólicos (Motta et al., 2016). 

Devido à sua composição em proteína são muito usadas como substitutos de 

outras fontes proteicas como a carne, o pescado ou os ovos (Motta et al., 2016). 

 As leguminosas são ricas em fibra e poderão conter quantidades consideráveis 

de fitatos, que são compostos antinutricionais (Teixeira et al., 2008). Os fitatos 

representam uma classe complexa de compostos de ocorrência natural formados 

durante o processo de maturação de sementes e grãos de cereais (Maga, 1982). São 

encontrados em leguminosas, arroz e grãos integrais (Thompson et al., 2017). 

Um estudo realizado por Kon & Sanshuck (1981) relativo à qualidade de feijões 

cozidos, afirma que existe uma correlação inversa entre tempo de cozimento e teor de 

ácido fítico em feijões, ou seja, maior tempo de cozimento menor teor de fitatos. Sendo 

assim, é possível afirmar que a demolha e longo tempo de cozedura das leguminosas, 

que é já uma prática muito antiga, tem efetivamente efeitos positivos nestes alimentos, 

pela diminuição do seu teor de fitatos. 

Um fator muito positivo do consumo de leguminosas, quando incorporadas em 

massas alimentícias, é o facto de os cereais não terem lisina, enquanto as leguminosas 

têm. A lisina é um aminoácido muito importante para o organismo, pois tem ação 

antiviral que ajuda a combater infeções por vírus e também facilita a absorção de cálcio. 

Este fator permite contribuir assim para uma boa complementaridade proteica. 

A utilização de leguminosas nas massas alimentícias é algo inovador, e no 

mercado já começam a aparecer massas alimentícias com inclusão de lentilhas e 

ervilhas. Este tipo de incorporação de leguminosas em produtos alimentares comuns é 

muito interessante, principalmente para os mais jovens, que tendencialmente não têm 

grande aptidão para o consumo de leguminosas. 
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1.5.1. Lentilhas 

As lentilhas (Lens culinari L.) (Figura 2) são leguminosas em grão, da família 

Fabaceae, subfamília Faboideae, que se apresentam em diversas cores (laranja, preto, 

vermelho, castanho ou verde). São utilizadas na confeção de pratos pela cozedura fácil, 

principalmente em países como a Índia e na zona mediterrânica, onde a sua produção 

data a 7000-8000 a.C. (Calles, 2016). 

As lentilhas podem ser armazenadas durante vários meses sem perderem as suas 

qualidades nutricionais, mantendo assim a sua disponibilidade entre as colheitas e 

contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, principalmente em países mais 

pobres. 

A lentilha contém uma composição fenólica interessante, que está associada à 

redução da incidência de doenças degenerativas crónicas como diabetes, doenças 

cardiovasculares e cancros, sendo assim considerada um dos melhores alimentos para 

incluir na dieta (Bragança, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Lentilhas. 

1.5.2. Ervilhas 

A ervilha  (Pisum sativum) (Figura 3) é uma leguminosa da família Fabaceae, 

subdivisão Viciae. Na forma de grãos verdes, pode ser consumida “in natura”, enlatada 

ou congelada imediatamente após a colheita. Na forma de grãos secos, pode ser 

reidratada para consumo (Zohary & Hopf, 1973). 

Foram encontradas sementes de ervilha em sítios arqueológicos no Oriente 

Médio, no período Neolítico, datados de 7 000 a 6 000 anos a.C. (Zohary & Hopf, 1973). 
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Figura 3. Ervilhas. 

1.6. Trigo Sarraceno 

O trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) (Figura 4), é um pseudocereal da 

família Polygonaceae, utilizado na indústria alimentar.  Apresenta características que lhe 

conferem especificidades interessantes, por não possuir glúten e ser rico em polifenóis 

(Hussain et al., 2018). 

Os grãos de trigo sarraceno apresentam uma forma em pirâmide, com um fundo 

arredondado e cor castanha escura. Os grãos de trigo sarraceno têm uma textura macia 

e levemente crocante. São ricos em aminoácidos, apresentando um conteúdo superior 

aos cereais em fibra, lisina e elementos, como o manganês, fósforo, cobre e magnésio 

(Kim et al., 2004). 

Os elevados teores de rutina, catequinas e outros polifenóis, bem como a 

atividade antioxidante são de grande importância para o valor dietético deste grão 

(Oomah et al., 1996). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Trigo Sarraceno. 



Desenvolvimento de variedades de massas alimentícias com inclusão de leguminosas, trigo sarraceno e insetos 

9 

 

A tabela 2 apresenta a composição nutricional de lentilhas secas cruas, ervilhas 

secas cruas e trigo sarraceno (grão) cru. 

Tabela 2. Informação nutricional de lentilhas secas cruas, ervilhas secas cruas e trigo sarraceno (grão) cru. 

Informação nutricional 
Por 100g 

Lentilhas Ervilhas Trigo sarraceno 

Energia 1360kJ/321kcal 1390kJ/330kcal 1420kJ/337kcal 

Lípidos 
      Dos quais saturados 

0,7g 
0,1g 

1,3g 
0,5g 

2,5g 
0,5g 

Hidratos de Carbono 
       Dos quais açúcares 

47,6g 
1,2g 

49,4g 
2,3g 

61,3g 
1,6g 

Fibra 11,8g 15g 9,7g 

Proteínas 25,2g 22,7g 12,4g 

Sal 0,0g 0,1g 0,0g 

Fonte: INSA, 2021.  

 Destaca-se o elevado teor em hidratos de carbono do trigo sarraceno, o elevado 

teor em proteína das lentilhas e ervilhas e o elevado teor de fibra das ervilhas. 

1.7. Insetos 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO prevê 

o aumento da população mundial, pressionando o aumento na produção de alimentos, 

com relevância para as fontes proteicas. Defende assim que os insetos são uma 

alternativa promissora à produção convencional de carne, com vantagens para a saúde, 

sociedade e meio ambiente (van Huis et al., 2015). 

Embora ainda haja muita reticência e preconceito, por parte da maioria dos 

países desenvolvidos da Europa e também dos Estados Unidos da América, em aderir a 

este tipo de alimentação, é importante referir que não é só em países menos 

desenvolvidos que o consumo de insetos faz parte do dia-a-dia. No Japão, os insetos são 

aproveitados como recurso alimentar de grande valor (Raubenheimer & Rothman, 

2013). 

Enquanto há países cuja tradição do consumo de insetos já é longa, para outros, 

nomeadamente países do mundo ocidental, a ingestão de insetos ainda causa alguma 

repulsa, e só recentemente começa a existir interesse nesta matéria. Nos últimos anos 

tem havido maior interesse em utilizar insetos para alimentação humana e animal, como 

fonte alternativa à proteína animal corrente, justificado pelo crescimento da população 

mundial, que se espera que atinja os 9 mil milhões em 2050 (Monteiro et al., 2020). 
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1.7.1. Estatuto legal dos insetos para alimentação humana na União 

Europeia 

Na União Europeia, os insetos são considerados “novos alimentos”, e como tal 

só podem ser colocados no mercado após autorização pela Comissão Europeia com base 

numa avaliação de riscos prévia feita pela Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (EFSA). Desde 1 de janeiro de 2018 que se encontra em aplicação o novo 

Regulamento (UE) n.º 2015/2283, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

novembro, relativo a novos alimentos, que veio revogar e substituir o anterior 

Regulamento (CE) nº 258/97, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro 

(Turck, 2021). 

Antes de 1 de Janeiro de 2018, alguns países da União Europeia, tais como a 

Bélgica, a Holanda, o Reino Unido, a Dinamarca, a Finlândia e a Áustria, não 

consideravam os insetos inteiros, bem como ingredientes formulados a partir de insetos 

inteiros, incluídos no âmbito de aplicação do anterior Regulamento (CE) nº 258/97, pelo 

que a comercialização dos referidos produtos, nesses países, era legal sem existir a 

autorização enquanto “novo alimento” (Turck, 2021). 

A DGAV já autorizou no mercado 3 espécies de insetos: Tenebrio molitor, Locusta 

migratória e Acheta domesticus. Para além das espécies referidas existem outras 

espécies de insetos que atualmente podem ser produzidas, comercializadas e utilizadas 

na alimentação humana em Portugal, Alphitobius diaperinus, Apis melífera e Gryllodes 

sigillatus (DGAV, 2022). 

1.7.2. Tenebrio molitor 

Tenebrio molitor (Figura 5) é um inseto pertencente à família Tenebrionidae da 

ordem Coleoptera que se desenvolve preferencialmente nas regiões temperadas do 

hemisfério norte (Spang, 2013). 

Apresenta um holometabolismo (metamorfose completa) dividido em 4 fases: 

fase embrião (ovos), a fase larvar (Figura 6), a fase de pupa e a fase imago (adulta) 

(Spang, 2013). 
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Figura 5. Tenebrio molitor.                           Figura 6. Larvas de Tenebrio molitor. 

De acordo com Spang (2013), a temperatura ótima para o desenvolvimento do 

Tenebrio molitor está compreendida entre 25 - 27 ºC, e a humidade relativa pode variar 

entre 30 a 70%.  

Tenebrio molitor é utilizado como alimento na fase larvar, após cerca de 8 a 10 

semanas, as larvas são recolhidas, peneiradas e colocadas sem alimento a uma 

temperatura entre 6 e 15 ºC para libertarem o conteúdo existente no intestino. Poderão 

depois ser congeladas com subsequente liofilização (Superior Health Council, 2014). 

De acordo com Morales et al. (2012), este inseto poderá representar uma 

importante fonte proteica para alimento composto para animais e consumo humano. 

A tabela 3 é apresenta a informação nutricional de Tenebrio molitor inteiro 

desidratado. 

Tabela 3. Declaração nutricional de 100g de Tenebrio molitor. 

Parâmetro 
Por 100g 

Lote Valor 
médio 1 2 3 4 5 

Proteína bruta 57,2 55,5 61,4 58,9 58,8 58,36 

Matéria gorda 28,4 31,6 22,7 27,6 23,2 26,7 

Hidratos de carbono 1,8 1,1 <0,1 3,7 7,7 3,575 

Açúcares totais <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Fibra alimentar 6,4 6,7 6,4 4,1 4,7 5,66 

Cinza 3,79 3,71 4,31 3,94 4,24 3,998 

Humidade 2,3 1,4 6,1 1,7 1,4 2,58 

Energia (kcal) 505 524 462 507 484 496,4 

Energia (kJ) 2107 2186 1934 2120 2025 2074,4 

Fonte: EFSA, 2021. 
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A adição de Tenebrio molitor a produtos alimentares, pode ser uma solução 

interessante, contudo de acordo com a EFSA estão estabelecidos limites máximos por 

categoria de alimento. Na tabela 4 são apresentados esses limites. 

Tabela 4. Limites máximos (g/100g) de Tenebrio molitor por categoria de alimento. 

Categoria de alimento. Limite máximo (g/100g) 

Snacks, além de batatas fritas e similares 100 

Proteína e componentes proteicos para desportistas 10 

Biscoitos 10 

Refeições à base de leguminosas 10 

Refeições à base de massas alimentícias 10 

Fonte: EFSA, 2021 

1.7.3. Hermetia illucens 

Hermetia illucens L. (Figura 7), conhecida como mosca soldado negro pertence à 

ordem Díptera, da família Stratiomyidae (Tran et al., 2015) (Caruso et al., 2013). 

Em adulta, a mosca soldado negro caracteriza-se pela sua forma do tipo vespa, 

medindo entre 15-20mm (Tran et al., 2015), possuem duas longas antenas, um par de 

asas bem desenvolvidas e três pares de patas (Caruso et al., 2013). As fêmeas são 

maiores que os machos, sendo assim possível diferenciar os dois géneros através da 

observação do segmento abdominal (Caruso et al., 2013). 

A larva de Hermetia (Figura 8) contém cerca de 35-46% de proteína (Henry et al., 

2015). O teor de matéria gorda varia entre 15-49%, estando estritamente dependente 

da dieta. Este teor de matéria gorda, pode ser reduzida através de processos de 

desengorduramento até 9% ou ainda menos, aumentando assim o teor proteico de 35% 

para 60% (Meneguz et al., 2018). 

Apesar da legislação em vigor ainda não permitir o consumo alimentar de 

Hermetia illucens para humanos, esta variedade de inseto é permitida para utilizar na 

produção de alimentos para animais de criação. 
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Figura 7. Hermetia illucens.                                       Figura 8. Larvas de Hermetia illucens. 

1.8. Sustentabilidade 

A definição de desenvolvimento sustentável surge pela primeira vez no Relatório 

“O nosso Futuro Comum”, publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. Este conceito é definido como um 

modelo que garante a satisfação das necessidades do presente sem comprometer as 

necessidades das gerações futuras (Brutland, 1991). 

Perante todos os desafios que a sociedade enfrenta, durante a Cimeira de Chefes 

de Estados e de Governo das Nações Unidas, realizada em 2015 em Nova Iorque, foi 

concebida a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Calles, 2016). 

A Agenda 2030, contempla 17 objetivos que se baseiam nos 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio e pretende dar continuidade ao trabalho realizado 

anteriormente (Calles, 2016). 

Esta Agenda 2030 reflete o equilíbrio entre 5 dimensões que contemplam no 

total os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, alicerçados em 169 metas a 

serem alcançados até 2030. 

Sob o ponto de vista ambiental, considera-se que os insetos deixam uma pegada 

ecológica menor do que as espécies pecuárias convencionais (nomeadamente bovinos, 

suínos e aves de capoeira), menor ocupação de área de produção e menor necessidade 

de água, bem como menor emissão de gases com efeito de estufa (ASAE, 2020).  

Como os insetos não têm de utilizar energia para manter a temperatura corporal, 

as taxas de conversão alimentar dos insetos são bastante elevadas comparativamente 

às das outras espécies animais. Outra vantagem é que podem ser alimentados com 
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subprodutos da indústria alimentar. Para além das vantagens referidas, a sua produção 

em termos industriais também requer menor investimento em termos de tecnologia de 

produção (ASAE, 2020). 
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2. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi o desenvolvimento de massas alimentícias 

frescas, com inclusão de outros ingredientes, nomeadamente leguminosas, trigo 

sarraceno e insetos. Pretende-se que os produtos obtidos apresentem um valor 

nutricional acrescido e sejam do agrado do consumidor. Nomeadamente no que diz 

respeito ao teor de fibra alimentar e/ou teor proteico. 

De seguida são apresentados os objetivos específicos deste trabalho de 

investigação, estando dividido em 4 fases: ensaios prévios, desenvolvimento de 

formulações de massas, avaliação sensorial e caracterização físico-química. 

1ª Fase: Ensaios prévios 

Objetivo específico - Determinar, do ponto de vista tecnológico, as percentagens 

máximas de farinhas de leguminosas, trigo sarraceno e insetos que seria possível incluir 

na massa. 

2ª Fase: Desenvolvimento de formulações de massas 

Objetivo específico - Desenvolver formulações de massa com farinhas de 

leguminosas, trigo sarraceno e insetos com base nos resultados dos ensaios prévios 

anteriores. 

3ª Fase: Avaliação sensorial 

Objetivo específico - Determinar a aceitabilidade das formulações desenvolvidas 

na fase anterior pelo consumidor comum. 

4ª Fase: Caracterização físico-química 

Objetivo específico - Determinar a composição nutricional das diferentes 

variedades de massas desenvolvidas e de uma massa controlo. 
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3. Metodologia 

3.1. Ensaios prévios 

Nesta fase foram realizados ensaios prévios, onde se pretendeu determinar, do 

ponto de vista tecnológico, as percentagens máximas de farinhas de leguminosas, trigo 

sarraceno e insetos que seria possível incluir na massa. 

Para as leguminosas e trigo sarraceno preparou-se uma massa, de acordo com a 

metodologia e formulação base a seguir descrita, com substituição de 50% de farinha 

de trigo por cada uma das farinhas de leguminosas e trigo sarraceno.  

Para os insetos foram testadas a substituição de 20 e 30% de farinha de trigo por 

cada uma das farinhas de insetos. 

3.1.1. Materiais e Equipamentos 

Na preparação dos diferentes tipos de massa alimentícia e posterior prova 

sensorial, foram utilizados como materiais/matérias-primas: 

➢ Farinha de trigo tipo 65 (“Sias”); 

➢ Farinha de Lentilha - obtida a partir da moagem de grão seco de lentilha 

castanha (Figura 11); 

➢ Farinha de Ervilha - obtida a partir da moagem de grão seco (Figura 10 e 12); 

➢ Farinha de Trigo Sarraceno - obtida a partir da moagem de grão seco (Figura 13); 

➢ Farinha de Tenebrio molitor - obtida a partir da moagem de larvas inteiras 

desidratas (Figura 14); 

➢ Farinha de Hermetia illucens - obtida a partir da moagem de larvas inteiras 

desidratas (Figura 15); 

➢ Frascos de vidro com tampas metálicas/plásticas; 

➢ Ovos; 

➢ Papel de alumínio; 

➢ Sacos plásticos para armazenamento de amostras; 

➢ Copos de precipitação de 500mL; 

➢ Placa de aquecimento; 

➢ Panela e testo; 

➢ Coador; 

➢ Placas de Petri descartáveis; 

➢ Guardanapos; 

➢ Copos de cartão; 

➢ Garfos de bambu; 

➢ Máquina de molde/corte de massa fresca; 

➢ Pratos de cartão; 

➢ Pratos de porcelana; 

➢ Azeite; 
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➢ Sal; 

➢ Proveta de 10mL; 

➢ Espátula; 

➢ Filme alimentar transparente; 

➢ Azeite “Gallo Virgem Extra Suave” 

Na preparação dos diferentes tipos de massa alimentícia e posterior prova 

sensorial, foram utilizados como equipamentos: 

➢ Processador de alimentos (Vorwerk Thermomix TM6); 

➢ Iogurteira; 

➢ Balança de precisão (±0,01); 

➢ Congelador (armazenamento de amostras). 

3.1.2. Produção de massa fresca 

Para a produção de massa fresca com leguminosas, trigo sarraceno ou insetos, 

procedeu-se à preparação de uma massa fresca caseira tipo esparguete. A fórmula base 

está descrita na tabela 6 e identificada como “Controlo”. Os ingredientes foram pesados, 

misturados e amassados. Sempre que necessário, para que a massa apresentasse a 

consistência necessária à moldagem, foi acrescentada água. Após a obtenção da massa, 

a mesma foi moldada, cortada, cozida em água abundante e escorrida. 

De seguida, na figura 9 é apresentado o fluxograma de produção de massa fresca 

com leguminosas, trigo sarraceno ou insetos. 
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Ovo, Farinha de 

Trigo 65 e Água 

(q.b.)* 

Fluxograma de produção de massa fresca: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fluxograma de produção de massa fresca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Produção de farinha de ervilha.            Figura 11. Farinha de lentilha. 

Farinha de Leguminosas/ T. Sarraceno/ Insetos 

1. Pesagem e Mistura 

2. Amassadura (2min/velocidade trigo) 

3. Moldagem e Corte 

Massa “crua” 

4. Cozedura 

Massa fresca cozida de leguminosas/ t. sarraceno/ insetos 

5. Coagem da massa 
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Figura 12. Farinha de ervilha.                Figura 13. Farinha de trigo sarraceno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Farinha de Tenebrio molitor.               Figura 15. Farinha de Hermetia illucens. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Larvas de Tenebrio molitor.               Figura 17. Larvas de Hermetia illucens. 
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3.2. Desenvolvimento de formulações de massas 

3.2.1. Definição das percentagens a utilizar  

Com base nos ensaios prévios foram definidas as seguintes formulações: 

- massa alimentícia com inclusão de leguminosas e trigo sarraceno - substituição 

da farinha de trigo nas percentagens de 15%, 30% e 50%. 

- massas alimentícia com inclusão de insetos - substituição da farinha de trigo 

nas percentagens de 5%, 10% e 15%. 

Os códigos adotados para as diferentes amostras são apresentados na tabela 5. 

Tabela 5. Códigos das diferentes variantes de massas alimentícias frescas preparadas. 

Código Descrição 

L15 Amostra de massa fresca com lentilha a 15% 

L30 Amostra de massa fresca com lentilha a 30% 

L50 Amostra de massa fresca com lentilha a 50% 

E15 Amostra de massa fresca com ervilha a 15% 

E30 Amostra de massa fresca com ervilha a 30% 

E50 Amostra de massa fresca com ervilha a 50% 

S15 Amostra de massa fresca com trigo sarraceno a 15% 

S30 Amostra de massa fresca com trigo sarraceno a 30% 

S50 Amostra de massa fresca com trigo sarraceno a 50% 

H05 Amostra de massa fresca com Hermetia illucens a 5% 

H10 Amostra de massa fresca com Hermetia illucens a 10% 

H15 Amostra de massa fresca com Hermetia illucens a 15% 

T05 Amostra de massa fresca com Tenebrio molitor a 5% 

T10 Amostra de massa fresca com Tenebrio molitor a 10% 

T15 Amostra de massa fresca com Tenebrio molitor a 15% 
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3.2.2. Formulações das massas alimentícias 

As massas foram preparadas de acordo com o procedimento descrito em 3.1.2. 

Nas tabelas 6 e 7, são apresentadas as formulações das massas alimentícias. 

Tabela 6. Formulações das massas enriquecidas com leguminosas/trigo sarraceno.  

Ingredientes Controlo 15% 30% 50% 

Farinha de trigo (g) 100 85 70 50 

Farinha de leguminosas/ 
trigo sarraceno 

0 15 30 50 

Ovo (g) 55 55 55 55 

Sal (g) q.b. q.b. q.b. q.b. 

Tabela 7. Formulações das massas enriquecidas com insetos. 

Ingredientes Controlo 5% 10% 15% 

Farinha de trigo (g) 100 95 90 85 

Farinha de insetos 0 5 10 15 

Ovo (g) 55 55 55 55 

Sal (g) q.b. q.b. q.b. q.b. 

 Cada formulação foi repetida três vezes em sessões diferentes. 

3.2.3. Absorção de água 

 A cozedura das massas foi realizada colocando a massa fresca num recipiente 

com água já a ferver (cerca de 100ºC). A massa foi mexida levemente com um garfo 

após a sua introdução na água a ferver para se soltar e foi deixada a cozer durante 

cerca de 3 minutos. Realizou-se a pesagem antes e depois da cozedura da massa 

alimentícia, para verificar a taxa de absorção de água de cada amostra. 

3.3. Avaliação sensorial 

A prova sensorial foi realizada no laboratório de análise sensorial (LAS) da Escola 

Superior Agrária de Beja (Figura 18 e 19), que proporcionou condições muito boas para 

a realização das respetivas provas de análise sensorial. 

Cada prova sensorial teve a participação de oito provadores não treinados, que 

provaram normalmente 6 amostras por prova. Assim, por cada sessão de prova sensorial 

foram provadas 48 amostras.  
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➢ Após a cozedura das massas, foi adicionado cerca de 6mL de azeite “Gallo 

Virgem Extra Suave” a 200g de massa cozida e de seguida as amostras foram 

mantidas em iogurteira com temperaturas entre 38ºC a 40ºC. 

Cada amostra foi avaliada quanto à sua cor, aroma, sabor, textura e apreciação 

global de acordo com a seguinte escala: 

9 - Gostei muitíssimo; 8 - Gostei muito; 7 - Gostei moderadamente; 6 - Gostei 

ligeiramente; 5 - Nem gostei, nem desgostei; 4 - Desgostei ligeiramente; 3 - Desgostei 

moderadamente; 2 - Desgostei muito; 1 - Desgostei muitíssimo. 

Foram submetidas a avaliação sensorial 3 repetições de cada uma das 

formulações nunca repetindo a mesma formulação em cada sessão. Ao todo foram 

realizadas sete sessões de preparação de diferentes formulações de massas seguidas de 

avaliação sensorial. 

As fichas de avaliação sensorial encontram-se no Apêndice I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Posto individual de avaliação sensorial do LAS.           Figura 19. Laboratório de Análise Sensorial da ESAB. 

3.4. Caracterização físico-química 

A caracterização físico-química foi realizada em laboratório externo. O 

laboratório externo que realizou a caracterização físico-química das amostras foi a 

“Silliker Portugal, S. A. - Merieux Nutrisciences” (Porto). Os métodos analíticos são 

utilizados por esta empresa e estão especificados nos boletins de análise (Anexo I a XVI). 

Torna-se importante referir que também a “Entogreen - Ingredient Odyssey, 

S.A.” teve um papel importante neste processo, pois as análises das amostras de massa 

fresca alimentícia com insetos foram financiadas por esta empresa. 
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A caracterização físico-química foi realizada apenas a uma repetição de cada 

variedade. 

3.5. Tratamento Estatístico 

O tratamento estatístico foi realizado com recurso ao software R version 4.2.0 

(2022-04-22 ucrt) - "Vigorous Calisthenics". 

Utilizando este software, foi possível testar a normalidade dos dados, a 

distribuição normal, homogeneidade de variâncias e grupos independentes (cor, aroma, 

sabor, textura e apreciação global). 

A análise de variância ANOVA foi realizada a um fator (ingrediente e 

concentração) - separadamente. Após a realização da análise de variância, quando se 

encontraram diferenças significativas (p<0,05), realizou-se a comparação de médias 

através do teste de Tukey que tem por base a diferença mínima significativa.  
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Ensaios prévios 

Após realizados os ensaios prévios, concluiu-se que relativamente às 

leguminosas (figura 21 e 23) e trigo sarraceno (figura 22), a percentagem máxima seria 

de 50%. De igual modo, foram definidas as percentagens para as massas com inclusão 

de farinha de insetos (figura 24 e 25), e estabeleceu-se como percentagem máxima 

15%, pois tecnologicamente, percentagens superiores a 15% apresentavam maior 

dificuldade na moldagem e corte da massa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ensaio massa de controlo.            Figura 21. Ensaio massa de ervilha. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ensaio da massa de trigo sarraceno.            Figura 23. Ensaio da massa de lentilha. 
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Figura 24. Ensaio da massa de Tenebrio molitor.        Figura 25. Ensaio da massa de Hermetia illucens. 

4.2. Avaliação sensorial 

4.2.1. Leguminosas e trigo sarraceno 

De seguida são apresentados os resultados obtidos após as provas de análise 

sensorial para três tipos de massa fresca (lentilha, ervilha e trigo sarraceno). 

 4.2.1.1. Resumo dos resultados 

A tabela 8 apresenta o resumo dos resultados para as leguminosas e trigo 

sarraceno. 

Tabela 8. Resumo dos resultados (leguminosas e trigo sarraceno). 

 Cor Aroma Sabor Textura Apreciação Global 

Min. 4 2 3 1 3 

Mediana 6 6 6 6 6 

Média 7,067 6,995 6,632 6,550 6,806 

Máx. 9 9 9 9 9 

n=209 

Observando a tabela 8, é possível verificar que a média se situa próxima da 

mediana, o que permite mostrar que o padrão de avaliação não foi muito disperso. 

4.2.1.2. Médias de parâmetros avaliados calculadas por amostra 

A tabela 9 apresenta as médias dos parâmetros avaliados, calculadas por 

amostra (E15, E30, E50, L15, L30, L50, S15, S30 e S50). 
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Tabela 9. Médias dos parâmetros avaliados calculadas por amostra (leguminosas e trigo sarraceno). 

n=209 

Os resultados são expressos pelas médias ± desvio padrão 

Em cada linha, letras diferentes significam valores significativamente diferentes (p≤0,05) 

 

 E15 E30 E50 L15 L30 L50 S15 S30 S50 

Cor 7,61±1.03a 7,09±0.95a 6,87±1.32a 7,33±1.31a 7,22±1.17a 6,87±1.42a 7,42±1.35a 6,65±1.43a 6,52±1.47a 

Aroma 7,04±1.15a 6,91±1.16a 6,70±1.26 a 7,00±1.38a 7,52±1.04a 7,13±1.42a 6,83±1.46a 7,04±1.11a 6,78±1.44a 

Sabor 7,35±1.15a 6,87±1.29a 6,26±1.68a 6,42±1.72a 7,04±1.26a 5,96±1.87a 6,58±1.61a 6,87±1.55a 6,35±1.70a 

Textura 7,35±1.23ab 6,87±1.25abc 6,26±1.39abc 5,79±2.23bc 6,35±2.08abc 5,74±2.34c 7,46±1.22a 6,78±1.35abc 6,35±1.72abc 

A. Global 7,52±0.99a 6,78±1.04ab 6,22±1.24b 6,63±1.44ab 7,13±1.39ab 6,30±1.82b 7,10±1.29ab 6,96±1.07ab 6,61±1.27ab 
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A inclusão na massa fresca de ervilha, lentilha ou trigo-sarraceno, em qualquer 

das suas concentrações, não apresenta qualquer influência nas características 

organoléticas relativas à cor, aroma e sabor, uma vez que não se observam diferenças 

significativas (p ≤ 0,05) nestes parâmetros de avaliação. 

Similarmente, e para a textura, não se verifica que em cada um dos ingredientes 

(ervilha, lentilha e trigo-sarraceno) a concentração apresente qualquer influência na 

avaliação dada pelo painel de provadores, uma vez que não se observam diferenças 

significativas (p ≤ 0,05) entre si. 

Ainda para o parâmetro textura, verificam-se diferenças significativas (p ≤ 0,05) 

entre S15 e L15 e entre S15 e L50, com preferência para S15 (7,46 ± 1,22). Há igualmente 

diferenças significativas (p ≤ 0,05) entre a E15 e a L50, com preferência para o primeiro 

com uma avaliação média de 7,35 ± 1,23.  

Na apreciação global, observam-se diferenças significativas (p < 0,05), entre E15 

e a L50, recebendo E15 a melhor avaliação global (7,52 ± 0,99) pelo painel de 

provadores. Também se verificam diferenças significativas entre E15 e E50, recebendo 

esta última a pior avaliação global de todas as variantes 6,22 ± 1,24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Avaliação sensorial para os parâmetros cor, aroma, sabor, textura e apreciação global de todas 
as variantes com inclusão de leguminosas e trigo sarraceno. 
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O gráfico da Figura 26 representa os resultados da avaliação sensorial de todos 

os parâmetros para todas as variantes com inclusão de leguminosas e trigo sarraceno. 

Observando o gráfico da figura 26 é possível verificar que a amostra que obteve 

uma melhor avaliação global foi a E15 (7,52), seguida pela L30 (7,13) e pela S15 (7,10). 

A informação mais evidente no gráfico é que as amostras se distinguem 

essencialmente no parâmetro textura, tal como já foi referido anteriormente. A 

apreciação global mostra nitidamente uma preferência clara para E15. As amostras com 

uma concentração de 50 % de farinha de leguminosas são as que apresentam avaliações 

globais mais baixas. 

4.2.2. Insetos 

De seguida são apresentados os resultados obtidos após as provas de análise 

sensorial, para a massa fresca de Tenebrio molitor e Hermetia illucens. 

4.2.2.1. Resumo dos dados 

 A tabela 10 apresenta o resumo global dos resultados para as massas com 

inclusão de farinha de insetos. 

Tabela 10. Resumo dos resultados (insetos). 

 Idade Cor Aroma Sabor Textura Apreciação Global 

Min. 21 1 2 1 1 2 

Mediana 36,50 7 7 7 7 7 

Média 37,58 6,431 6,653 6,569 6,875 6,688 

Máx. 60 9 9 9 9 9 
n=144 

Observando a tabela 10, é possível verificar que a média se situa próxima da 

mediana, o que permite mostrar que o padrão de avaliação não foi muito disperso. 

4.2.2.2. Valores médios dos parâmetros avaliados das amostras com 

inclusão de insetos 

A tabela 11 apresenta as médias dos parâmetros avaliados, calculadas por 

amostra (H05, H10, H15, T05, T10 e T15). 
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Tabela 11. Médias de parâmetros avaliados calculadas por amostra (insetos). 

 H05 H10 H15 T05 T10 T15 

Cor 6,92±1,41ab 6,00±1,84b 4,58±2,22b 7,75±0,85a 7,21±1,35ab 6.13±2,00b 

Aroma 6,83±1,81a 6,83±1,52a 6,17±1,81a 6,96±1,57a 6,75±1,45a 6.38±1,81a 

Sabor 6,96±1,71ab 6,50±1,82ab 6,13±1,78ab 7,17±1,34a 6,96±1,27ab 5.71±2,31b 

Textura 7,33±1,47a 7,29±1,04a 6,17±1,99ab 7,54±1,28a 7,33±1,13a 5.58±2,55a 

A. Global 7,08±1,50ab 6,58±1,50ab 5,88±1,67b 7,46±1,10a 7,29±1,04a 5.83±1,97b 

n=144 

Os resultados são expressos pelas médias ± desvio padrão 

Em cada linha, letras diferentes significam valores significativamente diferentes (P≤0,05) 

A inclusão de Hermetia e Tenebrio na massa fresca não influencia o aroma e a 

textura, uma vez que não existem diferenças significativas (p ≤ 0,05) nestes parâmetros 

de avaliação sensorial. 

Verifica-se que a maior concentração de Tenebrio afeta negativamente o sabor, 

existindo diferenças significativas (p ≤ 0,05) entre T05 e T15 com preferência para T05 

(7,17±1,34) e pior avaliação de todas as variantes para T15 (5,71±2,31). 

De forma análoga ao sabor, a cor também é afetada negativamente com o 

aumento da concentração para Tenebrio. São observadas diferenças significativas (p ≤ 

0,05) entre a T05 e T15, com a T05 preferida pelo painel de provadores com uma 

avaliação média de 7,75±0,85. A concentração de Hermetia não apresenta alterações na 

apreciação da cor pelo painel de provadores, não se observando diferenças significativas 

nas médias das avaliações atribuídas. 

 Comparando ambos, Tenebrio e Hermetia para o parâmetro cor, observam-se 

diferenças significativas (p ≤ 0,05) entre T05 e H10/H15, com preferência para T05. A 

avaliação mais baixa de todas as variantes para a cor foi H15. 

Para o parâmetro avaliação global verificam-se diferenças significativas entre 

T05/T10 (valores mais elevados) e T15/H15 (valores mais baixos). 

O gráfico da Figura 27 representa os resultados da avaliação sensorial de todos 

os parâmetros para todas as variantes com inclusão de insetos. 
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Figura 27. Gráfico dos resultados de análise sensorial (insetos). 

O gráfico mostra que as amostras que obtiveram pior avaliação, de uma forma 

geral, foram T15 e H15 em oposição a T05 que obteve a melhor pontuação em todos os 

parâmetros de avaliação. O que mais distingue as amostras é a cor e onde as diferenças 

são menos evidentes é no aroma. Salienta-se, no entanto que a pontuação média mais 

baixa obtida está acima do valor médio da escala (1 a 9). 

Na Figura 28 estão representadas as médias das apreciações globais de todas as 

amostras (com inclusão de leguminosas e insetos) por ordem decrescente de valores. 
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Figura 28. Média das avaliações globais de todas as amostra por ordem decrescente de valores. 

Observando a figura 28, é possível verificar que as amostras que receberam 

melhor avaliação por parte dos provadores foram a E15 (7,52), seguida pela T05 (7,46) 

e pela T10 (7,29). 

Os restantes valores situam-se aproximadamente entre os 6 - 7 pontos, sendo 

no geral uma avaliação positiva em todas as amostras, pois sendo a escala de 1 a 9, a 

partir de 5 é um valor positivo, portanto todas as amostras tiveram uma avaliação 

positiva. 
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4.3. Análises Físico-Químicas 

4.3.1. Leguminosas e trigo sarraceno 

Na tabela 12 são apresentados os resultados das análises físico-químicas das 

massas com inclusão de leguminosas e trigo sarraceno e de uma massa controlo, obtida 

apenas com farinha de trigo (MC). 

Tabela 12. Resultados das análises físico-químicas das amostras com inclusão de leguminosas e trigo sarraceno e de 
uma amostra só com farinha de trigo (MC). 

  Amostra 

Parâmetro MC L15 L30 L50 E15 E30 E50 S15 S30 S50 

Proteína bruta 
(g/100g) 

7,08 
(±0,64) 

8,24 
(±0,74) 

9,42 
(±0,85) 

10,66 
(±0,43) 

6,79 
(±0,61) 

8,06 
(±0,73) 

8,32 
(±0,75) 

5,80 
(±0,52) 

5,84 
(±0,53) 

5,61 
(±0,50) 

Fibra alimentar 
(g/100g) 

1,20 
(±0,40) 

2,40 
(±0,70) 

3,00 
(±0,90) 

3,80 
(±1,00) 

1,80 
(±0,50) 

2,40 
(±0,70) 

2,40 
(±0,70) 

1,80 
(±0,50) 

1,90 
(±0,60) 

1,90 
(±0,60) 

n=1 

Os resultados são expressos pelas médias ± desvio padrão 

 

4.3.1.1. Absorção de água na cozedura 

A pesagem das amostras pré e pós cozedura, permitiu determinar a 

percentagem média de absorção de água. 

 A tabela 13 apresenta os valores da absorção de água nas amostras de 

leguminosas e trigo sarraceno. 

Tabela 13. Absorção de água das amostras de leguminosas e trigo sarraceno. 

Amostra Absorção de água (%) 

MC 43,14%  

L15 25,14% 

L30 30,12% 

L50 33,10% 

E15 49,79% 

E30 45,84% 

E50 49,93% 

S15 56,30% 

S30 71,28% 

S50 86,64% 

Para melhor compreensão dos dados relativos à absorção da água, a figura 29 

apresenta o gráfico que representa os valores da tabela 13. 
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   Figura 29. Absorção de água das amostras de leguminosas e trigo sarraceno. 

 É possível verificar que tanto a ervilha como a lentilha apresentaram pequenas 

variações na absorção de água à medida que a concentração de leguminosas aumenta, 

quando comparadas com a variação que ocorreu no trigo sarraceno. As amostras de 

trigo sarraceno tiveram uma taxa de absorção elevada, que atingiu 86,64% em S50. 

 Verifica-se também que as amostras de lentilha tiveram uma menor absorção de 

água em comparação com as restantes amostras, inclusive a massa de controlo. 

4.3.1.1.1. Cálculo absorção de água na cozedura 

Para calcular a absorção de água na cozedura, cada amostra foi pesada antes e 

depois da cozedura. Tendo em conta estes valores foi possível perceber o aumento de 

massa da respetiva amostra, permitindo assim perceber em termos percentuais esse 

aumento de massa durante a cozedura, que corresponde à água absorvida pela amostra, 

durante a cozedura. 

Como exemplo, para a massa controlo: 

➢ Amostra antes da cozedura - 171,37g; 

➢ Amostra pós-cozedura - 245,3g; 

➢ Aumento de massa - 73,93g. 

       

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

10 20 30 40 50 60

A
b

so
rç

ão
 d

e 
ág

u
a 

(%
)

% Ingrediente base

Lentilha Ervilha T. Sarraceno Massa Controlo



Desenvolvimento de variedades de massas alimentícias com inclusão de leguminosas, trigo sarraceno e insetos 

34 
 

Cálculo: 

% 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 =
𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑥 100

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑧𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎
↔ 

↔ % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 =  
73,93 𝑥 100

171,37
↔ 

↔ % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 = 43,14% 

 Este cálculo foi realizado para a massa de controlo, bem como, para todas as 

amostras de leguminosas, trigo sarraceno e insetos. 

4.3.1.2. Resultados Físico-Químicas Pós-Ajuste 

Perante estes valores tão diferentes de absorção de água, foi feito o cálculo para 

o ajuste dos resultados dos parâmetros físico-químicos da tabela 12. 

Pretendeu-se assim, minimizar o efeito da diluição dos componentes analisados 

(proteína e fibra) durante o processo de cozedura e consequente absorção de água. 

A tabela 14 apresenta os resultados pós-ajuste, para as leguminosas e trigo 

sarraceno.  

Tabela 14. Resultados pós-ajuste (leguminosas e trigo sarraceno). 

 Amostra 

Parâmetro MC L15 L30 L50 E15 E30 E50 S15 S30 S50 

Proteína bruta (g/100g) 10,13 10,31 12,26 14,19 10,17 11,75 12,47 9,07 10,00 10,47 

Fibra alimentar (g/100g) 1,72 3,00 3,90 5,06 2,70 3,50 3,60 2,81 3,25 3,55 

Os resultados da Tabela 14 estão representados no gráfico da figura 30 

relativamente aos teores de proteína e na Figura 31 relativamente aos teores de fibra. 
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Figura 30. Resultados pós-ajuste de proteína bruta para as amostras de leguminosas e trigo sarraceno. 

Observando a figura 30, os valores da proteína das amostras de leguminosas e 

trigo sarraceno, apresentam uma tendência geral de aumento à medida que aumenta a 

quantidade de farinha de leguminosas/trigo sarraceno nas respetivas formulações. 

A inclusão de lentilha e ervilha, comparativamente à massa controlo, significa um 

aumento no teor da proteína mais acentuado para a lentilha do que para a ervilha. Para 

a ervilha verifica-se um aumento de 0,4%, 16,0% e 23,1% para E15, E30 e E50, 

respetivamente. Para a lentilha os valores são de 1,8%, 21,0% e 40,1% para L15, L30 e 

L50, respetivamente.  

Para o trigo sarraceno, só a formulação S50 apresenta um aumento de 3,4% 

relativamente à massa controlo. O trigo sarraceno tem um teor de proteína bastante 

inferior às leguminosas, como está expresso na tabela 2, pelo que, a substituição de 

farinha de trigo por este pseudocereal não é uma boa forma de obter massas 

enriquecidas em proteína. 
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Figura 31. Resultados pós-ajuste de fibra alimentar para as amostras de leguminosas e trigo sarraceno. 

Por último, é possível afirmar que todas as amostras enriquecidas, apresentaram 

um teor de fibra alimentar superior ao teor de fibra alimentar da massa de controlo, 

devido à boa composição em fibra alimentar por parte das leguminosas, bem como pelo 

trigo sarraceno. 

A inclusão de lentilha, comparativamente à massa controlo, significa um 

aumento no teor de fibra de 74,4%, 126,7% e 194,2% para L15, L30 e L50, 

respetivamente. Para a ervilha os valores são de 56,9%, 103,5% e 109,3% para E15, E30 

e E50, respetivamente. Por último, a inclusão de trigo sarraceno, comparativamente à 

massa controlo, significa um aumento no teor de fibra de 63,4%, 88,9% e 106,4% para 

S15, S30 e S50, respetivamente. 
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4.3.2. Insetos 

De seguida, na tabela 15 são apresentados os resultados das análises físico-

químicas das massas com farinha de inseto. 

Tabela 15. Resultados das análises físico-químicas das amostras de insetos. 

 Amostra 

Parâmetro MC H05 H10 H15 T05 T10 T15 

Humidade 58,70 
(±1,80) 

63,20 
(±1,90) 

62,60 
(±1,90) 

56,70 
(±1,70) 

55,60 
(±1,70) 

65,60 
(±2,00) 

63,00 
(±1,90) 

Proteína 
bruta 

7,08 
(±0,64) 

7,05 
(±0,45) 

7,43 
(±0,67) 

9,00 
(±0,81) 

8,28 
(±0,75) 

7,07 
(±0,64) 

7,95 
(±0,72) 

Matéria 
gorda 

2,40 
(±0,20) 

3,00 
(±0,30) 

3,50 
(±0,30) 

3,90 
(±0,40) 

3,70 
(±0,40) 

3,20 
(±0,30) 

3,90 
(±0,40) 

Cinza total 0,33 
(±0,04) 

0,40 
(±0,05) 

0,47 
(±0,06) 

0,63 
(±0,06) 

0,41 
(±0,05) 

0,37 
(±0,05) 

0,36 
(±0,05) 

Fibra 
alimentar 

1,20 
(±0,40) 

1,40 
(±0,40) 

1,60 
(±0,50) 

1,90 
(±0,60) 

1,70 
(±0,50) 

1,40 
(±0,40) 

1,40 
(±0,40) 

Hidratos de 
carbono 

30,30 
(±2,00) 

25,00 
(±2,00) 

24,40 
(±2,10) 

27,90 
(±2,00) 

30,30 
(±2,00) 

22,40 
(±2,20) 

23,40 
(±2,10) 

Açúcares 
totais 

2,66 
(±0,40) 

0,80 
(±0,12) 

<0,20 1,24 1,50 
(±0,23) 

<0,20 <0,20 

AGS 0,77 
(±0,08) 

1,13 
(±0,11) 

1,43 
(±0,14) 

1,81 
(±0,18) 

1,14 
(±0,11) 

0,94 
(±0,09) 

1,13 
(±0,11) 

Sódio 347,00 
(±45,00) 

282,00 
(±37,00) 

254,00 
(±33,00) 

510,00 
(±70,00) 

291,00 
(±38,00) 

373,00 
(±48,00) 

297,00 
(±39,00) 

Sal 0,07 
(±0,011) 

0,07 0,06 0,13 0,07 0,09 0,07 

Energia 733kJ 
173kcal 

666 kJ (±37) 
158kcal (±9) 

682 kJ (±39) 
162 (±9) kcal 

787 (±40) kJ 
186 (±9) kcal 

806 (±39)kJ 
191 (±9) kcal 

630 (±41) kJ 
149,3 (±9,6) kcal 

687 (±41) kJ 
163 (±10) kcal 

n=1 
Os resultados são expressos pelas médias ± desvio padrão 

4.3.2.1. Absorção de água na cozedura 

A pesagem das amostras pré e pós cozedura, permitiu determinar a 

percentagem média de absorção de água.  

A tabela 16 apresenta os valores da absorção de água nas amostras de insetos. 
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Tabela 16. Absorção de água das amostras de insetos. 

Amostra Absorção de água (%) 

MC 43,14% 

H05 68,13% 

H10 56,20% 

H15 60,69% 

T05 85,52% 

T10 78,30% 

T15 68,46% 

Para melhor compreensão dos dados relativos à absorção da água, de seguida 

na figura 32 é apresentado o gráfico que representa os valores da tabela 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 32. Absorção de água das amostras de insetos.  

Observando a figura 32, é possível verificar que as amostras de ambos os insetos 

tiveram uma tendência de diminuição no que diz respeito à sua taxa de absorção de 

água. Ou seja, quanto maior a concentração da farinha de inseto na amostra, menor a 

absorção de água da mesma. Ainda assim, ambas as amostras apresentam uma taxa de 

absorção de água maior que a massa de controlo. 

Da mesma forma que foi realizado o ajuste dos resultados das análises físico-

químicas para as amostras das leguminosas e trigo sarraceno, foi também realizado o 

ajuste para as amostras de insetos, pretendendo assim, minimizar o efeito da diluição 

dos componentes analisados durante o processo de cozedura e consequente absorção 

de água. 
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4.3.2.2. Resultados Físico-Químicas Pós-Ajuste 

A tabela 17 apresenta os resultados pós-ajuste. 

Analisando a tabela 17, é possível verificar que as amostras enriquecidas com 

farinha de insetos apresentam comportamentos distintos. 

Tabela 17. Resultados pós-ajuste (insetos). 

Parâmetro MC H05 H10 H15 T05 T10 T15 

Proteína bruta 10,13 11,85 11,61 14,46 15,36 12,61 13,39 

Matéria gorda 3,44 5,04 5,47 6,27 6,86 5,71 6,57 

Cinza total 0,47 0,67 0,73 1,01 0,76 0,66 0,61 

Fibra alimentar 1,72 2,35 2,50 3,05 3,15 2,50 2,36 

Hidratos de carbono 43,37 42,03 38,11 44,83 56,21 39,94 39,42 

Açúcares totais 3,81 1,35 0,31 1,99 2,78 0,36 0,34 

AGS 1,10 1,90 2,23 2,91 2,11 1,68 1,90 

Sódio 496,70 474,13 396,74 819,50 539,85 665,06 500,32 

Sal 0,10 0,12 0,10 0,21 0,14 0,17 0,12 

O gráfico da figura 33 apresenta os teores de proteína bruta, matéria gorda, cinza 

total, fibra alimentar e ácidos gordos saturados, para as amostras MC, H05, H10 e H15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Variação dos teores de proteína, matéria gorda, fibra e AGS das diferentes amostras de Hermetia. 
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As massas com inclusão de Hermetia apresentam um aumento gradual nos 

teores de proteína, matéria gorda, ácidos gordos saturados e fibra alimentar à medida 

que a concentração de inseto vai aumentando. 

A inclusão de Hermetia, comparativamente à massa controlo, significa um 

aumento no teor da proteína de 17,0%, 14,6% e 42,7% para H05, H10 e H15, 

respetivamente. Relativamente à matéria gorda, significa um aumento de 46,5%, 59,0% 

e 82,3% para H05, H10 e H15, respetivamente. Como foi referido no ponto 1.7.3., e 

agora observado nos resultados, este inseto tem na sua composição um teor de matéria 

gorda elevada. O teor de fibra alimentar tem também um aumento que corresponde a 

36,6%, 45,3% e 77,3% para H05, H10 e H15, respetivamente. Por último, o teor de ácidos 

gordos saturados sofre um aumento de 72,7%, 102,7% e 164,5% para H05, H10 e H15, 

respetivamente, o que confirma o elevado teor lipídico deste inseto. 

Os resultados obtidos nas amostras com Tenebrio molitor foram muito 

diferentes dos resultados previsivelmente esperados e dificilmente explicáveis. 

Para tentarmos perceber melhor, recorremos à determinação por cálculo do 

valor esperado, tendo em conta a informação nutricional de Tenebrio molitor 

apresentada na tabela 3 e os valores nutricionais da massa controlo. 

Tabela 18. Estimativa do valor nutricional das amostras com inclusão  de Tenebrio molitor. 

  Resultados TM (tabela 17) Resultados estimados por cálculo 

  T05 T10 T15 T05 T10 T15 

Proteína 15,36 12,61 13,39 12,54 14,95 17,36 

Matéria gorda 6,86 5,71 6,57 4,60 5,77 6,93 

Fibra 3,15 2,5 2,36 1,92 2,11 2,31 

Para realizar a estimativa por cálculo, foram considerados os valores de proteína, 

matéria gorda e fibra da massa de controlo pós-ajuste (Tabela 17) e os valores da Tabela 

3 (Declaração nutricional de 100g de Tenebrio molitor - EFSA). 

Para T05, considerou-se 95% dos valores da massa de controlo pós-ajuste e 5% 

dos valores indicados pela EFSA para o Tenebrio molitor. Respetivamente para T10, 

considerou-se 90% dos valores da massa de controlo pós-ajuste e 10% dos valores 

indicados pela EFSA para o Tenebrio molitor. Por último para o T15 considerou-se 85% 

dos valores da massa de controlo pós-ajuste e 15% dos valores indicados pela EFSA para 

o Tenebrio molitor. 
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De seguida, a título de exemplo é apresentado o cálculo estimado para o valor 

de fibra de T05. 

➢ Valor fibra massa controlo pós-ajuste (Tabela 17) = 1,72g/100g 

➢ Valor fibra para T05: 1,72 x 0,95 = 1,634g/100g 

➢ Valor fibra 100g Tenebrio molitor (Tabela 3) = 5,66g/100g 

➢ Valor fibra para T05: 5,66 x 0,05 = 0,283g/100g 

➢ Valor fibra final para T05: 1,634 + 0,283 = 1,917 (1,92) 

Observando a tabela 18, e comparando os valores da informação nutricional das 

amostras de Tenebrio molitor (tabela 17), com os resultados estimados por cálculo, é 

possível verificar que existem diferentes comportamentos. 

Nos resultados estimados por cálculo existe uma tendência de aumento do teor 

de proteína, matéria gorda e fibra com aumento da concentração de Tenebrio molitor 

na amostra, que seria o expectável. Contudo, nos resultados apresentados na tabela 17, 

é possível verificar que essa mesma tendência não ocorre. Os resultados apresentam 

oscilações pouco compatíveis com as respetivas formulações. Outro facto a notar é o 

valor de proteína de T05 (15,36g/100g), sendo este valor demasiado elevado para a 

quantidade de inseto incluído na amostra (valor estimado: 12,54g/100g). Pode dever-se 

a uma possível troca na codificação das amostras, efetivamente entre a amostra T05 e 

T15. 
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5. Conclusão 

Em termos de conclusão é possível afirmar que o presente estudo atingiu os 

objetivos definidos, pois foram obtidos novos alimentos com inclusão de farinha de 

leguminosas/trigo sarraceno e insetos com valor nutricional acrescido e do agrado do 

consumidor. 

A variedade de massa com melhor avaliação global, E15 destaca-se por 

apresentar um aumento de 56,9% no teor de fibra comparativamente à massa controlo, 

no entanto, o aumento no teor de proteína é de apenas 0,4%.   

Ainda em relação às leguminosas a variedade L30 apresenta uma apreciação 

global que a posiciona em 4º lugar (2º das leguminosas) e um aumento de 126,7% e 

21,0%, respetivamente para fibra e proteína, em relação à massa controlo. Esta 

variedade revela-se uma boa opção que conjuga a aceitabilidade pelo consumidor com 

o incremento no valor nutricional. Tendo em conta que a prova foi efetuada apenas ao 

produto isolado, acreditamos que a aceitação pelo consumidor possa ser mais favorável 

se esta variedade de massa for incluída no contexto de uma refeição em conjunto com 

um molho usualmente servido com massa alimentícia, como por exemplo um molho de 

tomate.  

Também a S15 apresenta interesse acrescido. Na apreciação global surge em 5º 

lugar e é particularmente interessante pelo seu teor em fibra, 63,4% superior ao da 

massa controlo. Se o objetivo da utilização desta massa for como acompanhamento de 

uma fonte proteica é sem dúvida uma boa opção. O mesmo se aplica a E15, pelo seu 

elevado teor em fibra, dado que foi a amostra com melhor apreciação global de todas 

as variantes estudadas. 

As amostras de leguminosas e trigo sarraceno com concentração de 50%, 

apresentam uma pior avaliação global, estando assim nas últimas posições do “ranking” 

da figura 28. 

Em relação às massas com inclusão de farinha de insetos, as variedades com 

Hermetia foram, de uma forma geral,  as que obtiveram pior aceitação pelo consumidor, 

apesar do incremento no valor nutricional já referido.  

As variantes de massas menos preferidas pelo consumidor foram as massas de 

insetos com maior concentração (15%). 
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Relativamente ao Tenebrio foram levantadas algumas questões que nos levam a 

sugerir a repetição e confirmação dos resultados das determinações físico-químicas 

apresentadas. A confirmarem-se os resultados descritos neste trabalho, as variedades 

T05 e T10 são excelentes opções, pois são as variantes que os provadores avaliaram 

melhor. Só a E15 recebeu melhor avaliação global pelo painel de provadores. 

A introdução dos insetos na alimentação humana é algo que, pensamos, irá 

acontecer gradualmente e que se urge que aconteça, pelos vários fatores positivos 

inerentes, tais como a diminuição da poluição, maior eficiência na produção de proteína 

(em comparação com a carne), aproveitamento de subprodutos da indústria alimentar, 

reduzindo assim o desperdício alimentar, entre outros fatores. 

Também as leguminosas revelaram ser produtos interessantes quando o 

objetivo é aumentar  o teor proteico. 

São alimentos tradicionalmente menos populares entre os jovens, ainda que 

nutricionalmente interessantes e podem ser incorporados em produtos comuns, de 

forma a aumentar o seu consumo e assim equilibrar a dieta da população em geral, e 

dos jovens em específico. 
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6. Comentários finais 

O interesse crescente por novos alimentos motiva a indústria alimentar a 

procurar constantemente novos ingredientes que possam tornar os alimentos mais 

equilibrados, com um valor nutricional acrescido e economicamente valorizados. O 

presente estudo pretendeu ir ao encontro desse interesse, no entanto identificamos 

alguns constrangimentos e necessidade de confirmação de alguns dos resultados 

obtidos.  

A avaliação físico-química das nossas amostras apenas foi feita a uma das 

repetições, por condicionantes temporais e económicas. Futuros trabalhos deveriam 

confirmar estes resultados, em especial para as variantes de Tenebrio molitor. 

Relativamente às massas alimentícias preparadas, teria sido muito interessante 

realizar outros parâmetros analíticos, tais como, a análise de textura das massas, 

extração e identificação dos ácidos gordos, extração e identificação dos carotenoides, 

extração e identificação dos compostos fenólicos e análise da cor. 

Do ponto de vista tecnológico, seria interessante avaliar o tempo de cozedura 

ótimo e a sua influência no valor nutricional das massas. A análise da água de cozedura 

por evaporação total e avaliação do resíduo, é igualmente um parâmetro que será 

interessante controlar, para compreender eventuais perdas de nutrientes para a água 

de cozedura. 

A avaliação sensorial é um ponto forte deste trabalho, pois foi realizado um vasto 

leque de provas sensoriais, com 3 repetições para cada variedade, tendo os resultados 

sido tratados estatisticamente e conduzido a conclusões interessantes. 
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Apêndice I - Ficha de Prova Sensorial (Massa com Leguminosas) 
 

 

Ficha de Prova Sensorial 

 

 

Data: ____________  Idade: _____  Sexo: M  F 

Os seguintes produtos alimentares foram desenvolvidos no âmbito da Tese de Mestrado 

do 2º ano do Mestrado em Engenharia Alimentar na Escola Superior Agrária de Beja. 

Os produtos alimentares apresentados são massas frescas com inclusão de farinha de 

leguminosas (lentilha, trigo sarraceno e ervilha). 

De seguida, avalie os dois conjuntos de amostras quanto à sua cor, aroma, sabor, textura 

de acordo com a seguinte escala: 

9 - Gostei muitíssimo; 8 - Gostei muito; 7 - Gostei moderadamente; 6 - Gostei 

ligeiramente; 5 - Nem gostei, nem desgostei; 4 - Desgostei ligeiramente; 3 - Desgostei 

moderadamente; 2 - Desgostei muito; 1 - Desgostei muitíssimo. 

Amostras: 

Amostra Cor Aroma Sabor Textura Apreciação Global 

      

      

      

 

Amostra Cor Aroma Sabor Textura Apreciação Global 

      

      

      

        

 

Obrigado pela sua colaboração!  
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Apêndice II - Ficha de Prova Sensorial (Massa com Insetos) 
 

 

Ficha de Prova Sensorial 

 

 

Data: ____________  Idade: _____  Sexo: M  F 

 

Os seguintes produtos alimentares foram desenvolvidos no âmbito da Tese de Mestrado 

do 2º ano do Mestrado em Engenharia Alimentar na Escola Superior Agrária de Beja. 

Os produtos alimentares apresentados são massas frescas com inclusão de farinha de 

larvas de insetos (Tenebrio molitor e Hermetia illucens). 

Ambas as farinhas de inseto são fornecidas pela empresa “Entogreen”, pioneira no 

mercado de farinha de insetos, devidamente certificada quanto à qualidade e 

segurança dos seus produtos. 

De seguida, avalie os produtos quanto à sua cor, aroma, sabor, textura de acordo com 

a seguinte escala: 

9 - Gostei muitíssimo; 8 - Gostei muito; 7 - Gostei moderadamente; 6 - Gostei 

ligeiramente; 5 - Nem gostei, nem desgostei; 4 - Desgostei ligeiramente; 3 - Desgostei 

moderadamente; 2 - Desgostei muito; 1 - Desgostei muitíssimo. 

 

Amostras: 

Amostra Cor Aroma Sabor Textura Apreciação Global 

      

      

      

 

Amostra Cor Aroma Sabor Textura Apreciação Global 

      

      

      

 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Anexo I - Relatório de Ensaio da Amostra de Controlo 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354059-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 
1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019* 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 

 

 

Para: 
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. 
Teresa Ribeiro 
Rua de Santarém, nº 140. Zona Industria 
de Santarém. 
2005-079 SANTARÉM 
PORTUGAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029757 

Amostra de química n.º: 5082378 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

MC 
07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

13/05/2022 

03/06/2022 00:00 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Humidade  
58,7 g/100g - - 1,0 

 PAFQ 120.2  15/06/2022 
[±1,8] 

    

☑ Proteína bruta (F = 6,25)  
7,08 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 360.1  22/06/2022 
[±0,64] 

    

☑ Matéria gorda  
2,4 g/100g - - 0,1 

 PAFQ 069.4  13/06/2022 
[±0,2] 

    

☑ Cinza total  
0,33 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 060.1  13/06/2022 
[±0,04] 

    

☑ Fibra alimentar  
1,2 g/100g - - 0,3 

 PAFQ 230.2  17/06/2022 
[±0,4] 

    

☑ Hidratos de carbono (cálculo)  
30,3 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 996.2  
[±2,0] 

    

☑ Energia (cálculo) 
PAFQ 996.2 

      

em kcal/100g 173 [±9] kcal/100g - - 1,0 

em kJ/100g 733 [±37] kJ/100g - - 1,0 

☑ Açúcares totais (HPLC-IR) 
PAFQ 084.5 

 
 

 20/06/2022 

     

Açúcares totais 26,6 [±4,0] g/kg - - 2,0 

Açúcares totais 2,66 g/100g - - 0,20 

 Ácidos gordos saturados (GC)  
0,77 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 201.0*  13/06/2022 
[±0,08] 

    

☑ Sódio (EAA-CH)  
347 mg/kg - - 5,0 

 PAFQ 008.1  15/06/2022 
[±45] 

    

☑ Sal (cálculo)  
0,087 g/100g - - 0,0012 

 PAFQ 390.0  
[±0,011] 

    

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354059-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 

1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019*  

☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo 
 

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 23/06/2022 

 

 

 
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-24 09:26:39 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 
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Anexo II - Relatório de Ensaio da Amostra de Ervilha a 15% 

 

 

  

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

  
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029800 

Amostra de química n.º: 5084520 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

E15 

07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

06/05/2022 

03/06/2022 12:50 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 
PAFQ 360.1  22/06/2022 

6,79 

[±0,61] 

g/100g - - 0,50 

☑ Fibra alimentar 
PAFQ 230.2  20/06/2022 

1,8 

[±0,5] 

g/100g - - 0,3 

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo  

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 27/06/2022  
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-27 11:25:27 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

 
 
 

IQ.09.0B 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1355460-0 

Data do relatório de ensaio: 27/06/2022 
Página: 1/1 

  

Cliente: PT_INBEJ_1 
Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00002 

*PT_INBEJ_1_OPO_22_00002* 
 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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Anexo III - Relatório de Ensaio da Amostra de Ervilha a 30% 

 

  

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

  
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029801 

Amostra de química n.º: 5084522 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

E30 

07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

06/05/2022 

03/06/2022 12:50 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 
PAFQ 360.1  22/06/2022 

8,06 

[±0,73] 

g/100g - - 0,50 

☑ Fibra alimentar 
PAFQ 230.2  20/06/2022 

2,4 

[±0,7] 

g/100g - - 0,3 

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 
Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo  

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 27/06/2022  
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-27 11:25:30 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

 
 
 

IQ.09.0B 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1355461-0 

Data do relatório de ensaio: 27/06/2022 
Página: 1/1 

  

Cliente: PT_INBEJ_1 
Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00002 

*PT_INBEJ_1_OPO_22_00002* 
 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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Anexo IV - Relatório de Ensaio da Amostra de Ervilha a 50% 

 

  

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

  
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029802 

Amostra de química n.º: 5084524 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

E50 

07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

06/05/2022 

03/06/2022 12:50 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 
PAFQ 360.1  22/06/2022 

8,32 

[±0,75] 

g/100g - - 0,50 

☑ Fibra alimentar 
PAFQ 230.2  20/06/2022 

2,4 

[±0,7] 

g/100g - - 0,3 

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo  

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 27/06/2022  
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-27 11:25:33 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

 
 
 

IQ.09.0B 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1355462-0 

Data do relatório de ensaio: 27/06/2022 
Página: 1/1 

  

Cliente: PT_INBEJ_1 
Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00002 

*PT_INBEJ_1_OPO_22_00002* 
 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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Anexo V - Relatório de Ensaio da Amostra de Lentilha a 15% 

 

  

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

  
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029797 

Amostra de química n.º: 5084514 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

L15 

07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

06/05/2022 

03/06/2022 12:50 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 
PAFQ 360.1  22/06/2022 

8,24 

[±0,74] 

g/100g - - 0,50 

☑ Fibra alimentar 
PAFQ 230.2  20/06/2022 

2,4 

[±0,7] 

g/100g - - 0,3 

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo  

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 27/06/2022  
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-27 1111::2245::3129 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

 
 
 

IQ.09.0B 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1355455-0 

Data do relatório de ensaio: 27/06/2022 
Página: 1/1 

  

Cliente: PT_INBEJ_1 
Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00002 

*PT_INBEJ_1_OPO_22_00002* 
 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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Anexo VI - Relatório de Ensaio da Amostra de Lentilha a 30% 

 

  

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

  
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029798 

Amostra de química n.º: 5084516 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

L30 

07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

06/05/2022 

03/06/2022 12:50 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 
PAFQ 360.1  22/06/2022 

9,42 

[±0,85] 

g/100g - - 0,50 

☑ Fibra alimentar 
PAFQ 230.2  20/06/2022 

3,0 

[±0,9] 

g/100g - - 0,3 

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo  

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 27/06/2022  
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-27 11:25:24 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

 
 
 

IQ.09.0B 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1355459-0 

Data do relatório de ensaio: 27/06/2022 
Página: 1/1 

  

Cliente: PT_INBEJ_1 
Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00002 

*PT_INBEJ_1_OPO_22_00002* 
 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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Anexo VII - Relatório de Ensaio da Amostra de Lentilha a 50% 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000220141 

Amostra de química n.º: 5140527 

Referência: MASSA FRESCA CONGELADA 

Acondicionamento: 
Data de receção: 

Embalagem de origem 

29/06/2022 

Lote: L50 

RESULTADOS ANALÍTICOS                                                                                                                                                                                                                    

RESULTADOS DE QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 
Observações: Colheita da responsabilidade do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☑ Ensaio acreditado Ⓒ Confirmação ↻ Reteste L.D. Limite de deteção NC Não conforme 

✈ Ensaio contratado  Data de início N/A Não aplicável L.Q. Limite de quantificação 
 

est. Número estimado  Data de conclusão ND Não detetado C Conforme LMR  Limite Máximo de Resíduos 

Os campos apresentados em itálico contêm informação fornecida pelo cliente. 

* Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 

Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal 

A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde 

a um nível de confiança de, aproximadamente, 95%. 

Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados . Quando a amostragem não 

é da responsabilidade do laboratório os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 

Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 
Resultados publicados a 08/07/2022 

 

 

Por Serviço ao Cliente 

 
 

 
Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 

4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

Fim do relatório 
 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1365439-0 

 
Data do relatório de ensaio: 08/07/2022 

Página: 1/1 

Cliente: PT_INBEJ_1 

Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00003 

Analisado por: Silliker Portugal, S.A. (exceto onde ✈) 

Rua Industrial dos Terços, 44 

4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 

Telefone: +351 22 715 08 20 

E-mail: info.pt@mxns.com 

 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 

PAFQ 360.1  06/07/2022 

10,66 

[±0,43] 

g/100g - 0,50 

☑ Fibra alimentar 

PAFQ 230.2  04/07/2022 

3,8 

[±1,0] 

g/100g - 0,3 
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Anexo VIII - Relatório de Ensaio da Amostra de Trigo Sarraceno a 15% 

 

  

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

  
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029803 

Amostra de química n.º: 5084526 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

S15 

07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

06/05/2022 

03/06/2022 12:50 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 
PAFQ 360.1  22/06/2022 

5,80 

[±0,52] 

g/100g - - 0,50 

☑ Fibra alimentar 
PAFQ 230.2  20/06/2022 

1,8 

[±0,5] 

g/100g - - 0,3 

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo  

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 27/06/2022  
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-27 11:25:36 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

 
 
 

IQ.09.0B 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1355463-0 

Data do relatório de ensaio: 27/06/2022 
Página: 1/1 

  

Cliente: PT_INBEJ_1 
Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00002 

*PT_INBEJ_1_OPO_22_00002* 
 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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Anexo IX - Relatório de Ensaio da Amostra de Trigo Sarraceno a 30% 

 

  

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

  
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029804 

Amostra de química n.º: 5084529 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

S30 

07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

06/05/2022 

03/06/2022 12:50 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 
PAFQ 360.1  22/06/2022 

5,84 

[±0,53] 

g/100g - - 0,50 

☑ Fibra alimentar 
PAFQ 230.2  20/06/2022 

1,9 

[±0,6] 

g/100g - - 0,3 

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo  

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 27/06/2022  
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-27 11:25:39 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

 
 
 

IQ.09.0B 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1355464-0 

Data do relatório de ensaio: 27/06/2022 
Página: 1/1 

  

Cliente: PT_INBEJ_1 
Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00002 

*PT_INBEJ_1_OPO_22_00002* 
 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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Anexo X - Relatório de Ensaio da Amostra de Trigo Sarraceno a 50% 

 

  

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

  
 

Para: INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA 
Dra. Manuela Costa 
Rua Pedro Soares S/N 
7800-295 BEJA 
PORTUGAL 

 
 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029805 

Amostra de química n.º: 5084532 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

S50 

07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

06/05/2022 

03/06/2022 12:50 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Proteína bruta (F = 6,25) 
PAFQ 360.1  22/06/2022 

5,61 

[±0,50] 

g/100g - - 0,50 

☑ Fibra alimentar 
PAFQ 230.2  21/06/2022 

1,9 

[±0,6] 

g/100g - - 0,3 

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo  

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 27/06/2022 

 

 

 
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-27 16:48:11 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

 
 
 

IQ.09.0B 

RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 1356104-0 

Data do relatório de ensaio: 27/06/2022 
Página: 1/1 

  

Cliente: PT_INBEJ_1 
Ordem de compra: 113 

Projeto nº: PT_INBEJ_1_OPO_22_00002 

*PT_INBEJ_1_OPO_22_00002* 
 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 



Desenvolvimento de variedades de massas alimentícias com inclusão de leguminosas, trigo sarraceno e insetos 

61 
 

Anexo XI - Relatório de Ensaio da Amostra de Hermetia illucens a 5% 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354056-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 
1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019* 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 

 

 

Para: 
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. 
Teresa Ribeiro 
Rua de Santarém, nº 140. Zona Industria 
de Santarém. 
2005-079 SANTARÉM 
PORTUGAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029754 

Amostra de química n.º: 5082357 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

H05 
07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

29/04/2022 

03/06/2022 00:00 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Humidade  
63,2 g/100g - - 1,0 

 PAFQ 120.2  15/06/2022 
[±1,9] 

    

☑ Proteína bruta (F = 6,25)  
7,05 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 360.1  23/06/2022 
[±0,45] 

    

☑ Matéria gorda  
3,0 g/100g - - 0,1 

 PAFQ 069.4  13/06/2022 
[±0,3] 

    

☑ Cinza total  
0,40 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 060.1  13/06/2022 
[±0,05] 

    

☑ Fibra alimentar  
1,4 g/100g - - 0,3 

 PAFQ 230.2  17/06/2022 
[±0,4] 

    

☑ Hidratos de carbono (cálculo)  
25,0 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 996.2  
[±2,0] 

    

☑ Energia (cálculo) 
PAFQ 996.2 

      

em kcal/100g 158 [±9] kcal/100g - - 1,0 

em kJ/100g 666 [±37] kJ/100g - - 1,0 

☑ Açúcares totais (HPLC-IR) 
PAFQ 084.5 

 
 

 20/06/2022 

     

Açúcares totais 8,0 [±1,2] g/kg - - 2,0 

Açúcares totais 0,80 g/100g - - 0,20 

 Ácidos gordos saturados (GC)  
1,13 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 201.0*  13/06/2022 
[±0,11] 

    

☑ Sódio (EAA-CH)  
282 mg/kg - - 5,0 

 PAFQ 008.1  15/06/2022 
[±37] 

    

☑ Sal (cálculo)  
0,071 g/100g - - 0,0012 

 PAFQ 390.0  
[±0,009] 

    

 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354056-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 

1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019*  

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL 

☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo 
 

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 23/06/2022 

 

 

 
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-24 09:26:30 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 
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Anexo XII - Relatório de Ensaio da Amostra de Hermetia illucens a 10% 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354057-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 
1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019* 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 

 

 

Para: 
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. 
Teresa Ribeiro 
Rua de Santarém, nº 140. Zona Industria 
de Santarém. 
2005-079 SANTARÉM 
PORTUGAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029755 

Amostra de química n.º: 5082362 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

H10 
07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

29/04/2022 

03/06/2022 00:00 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Humidade  
62,6 g/100g - - 1,0 

 PAFQ 120.2  15/06/2022 
[±1,9] 

    

☑ Proteína bruta (F = 6,25)  
7,43 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 360.1  22/06/2022 
[±0,67] 

    

☑ Matéria gorda  
3,5 g/100g - - 0,1 

 PAFQ 069.4  13/06/2022 
[±0,3] 

    

☑ Cinza total  
0,47 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 060.1  13/06/2022 
[±0,06] 

    

☑ Fibra alimentar  
1,6 g/100g - - 0,3 

 PAFQ 230.2  17/06/2022 
[±0,5] 

    

☑ Hidratos de carbono (cálculo)  
24,4 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 996.2  
[±2,1] 

    

☑ Energia (cálculo) 
PAFQ 996.2 

      

em kcal/100g 162 [±9] kcal/100g - - 1,0 

em kJ/100g 682 [±39] kJ/100g - - 1,0 

☑ Açúcares totais (HPLC-IR) 
PAFQ 084.5 

 
 

 20/06/2022 

     

Açúcares totais < 2,0 g/kg - - 2,0 

Açúcares totais < 0,20 g/100g - - 0,20 

 Ácidos gordos saturados (GC)  
1,43 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 201.0*  13/06/2022 
[±0,14] 

    

☑ Sódio (EAA-CH)  
254 mg/kg - - 5,0 

 PAFQ 008.1  15/06/2022 
[±33] 

    

☑ Sal (cálculo)  
0,064 g/100g - - 0,0012 

 PAFQ 390.0  
[±0,008] 

    

 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354057-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 

1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019*  

 
☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo 
 

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 23/06/2022 

 

 

 
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-24 09:26:33 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 
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Anexo XIII - Relatório de Ensaio da Amostra de Hermetia illucens a 15% 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354058-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 
1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019* 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 

 

 

Para: 
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. 
Teresa Ribeiro 
Rua de Santarém, nº 140. Zona Industria 
de Santarém. 
2005-079 SANTARÉM 
PORTUGAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029756 

Amostra de química n.º: 5082368 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

H15 
07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

29/04/2022 

03/06/2022 00:00 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Humidade  
56,7 g/100g - - 1,0 

 PAFQ 120.2  15/06/2022 
[±1,7] 

    

☑ Proteína bruta (F = 6,25)  
9,00 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 360.1  22/06/2022 
[±0,81] 

    

☑ Matéria gorda  
3,9 g/100g - - 0,1 

 PAFQ 069.4  13/06/2022 
[±0,4] 

    

☑ Cinza total  
0,63 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 060.1  14/06/2022 
[±0,06] 

    

☑ Fibra alimentar  
1,9 g/100g - - 0,3 

 PAFQ 230.2  17/06/2022 
[±0,6] 

    

☑ Hidratos de carbono (cálculo)  
27,9 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 996.2  
[±2,0] 

    

☑ Energia (cálculo) 
PAFQ 996.2 

      

em kcal/100g 186 [±9] kcal/100g - - 1,0 

em kJ/100g 787 [±40] kJ/100g - - 1,0 

☑ Açúcares totais (HPLC-IR) 
PAFQ 084.5 

 
 

 20/06/2022 

     

Açúcares totais 12,4 [±1,9] g/kg - - 2,0 

Açúcares totais 1,24 g/100g - - 0,20 

 Ácidos gordos saturados (GC)  
1,81 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 201.0*  13/06/2022 
[±0,18] 

    

☑ Sódio (EAA-CH)  
0,51 g/kg - - - 

 PAFQ 008.1  15/06/2022 
[±0,07] 

    

☑ Sal (cálculo)  
0,128 g/100g - - 0,0012 

 PAFQ 390.0  
[±0,017] 

    

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354058-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 

1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019*  

☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo 
 

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 23/06/2022 

 

 

 
Fátima Castro 
[Assinatura Qualificada] Maria de Fátima Guerra Lanhoso Coutinho de Ca 

Reason : Relatório de Ensaio protegido 
Digitally Sign The : 2022-06-24 09:26:36 UTC 

Por     Serviço ao Cliente 
 
 

Fim do relatório 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 
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Anexo XIV - Relatório de Ensaio da Amostra de Tenebrio molitor a 5% 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1353666-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 
1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019* 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 

 

 

Para: 
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. 
Teresa Ribeiro 
Rua de Santarém, nº 140. Zona Industria 
de Santarém. 
2005-079 SANTARÉM 
PORTUGAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029751 

Amostra de química n.º: 5082337 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

T05 
07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

29/04/2022 

03/06/2022 00:00 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Humidade  
55,6 g/100g - - 1,0 

 PAFQ 120.2  15/06/2022 
[±1,7] 

    

☑ Proteína bruta (F = 6,25)  
8,28 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 360.1  22/06/2022 
[±0,75] 

    

☑ Matéria gorda  
3,7 g/100g - - 0,1 

 PAFQ 069.4  13/06/2022 
[±0,4] 

    

☑ Cinza total  
0,41 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 060.1  13/06/2022 
[±0,05] 

    

☑ Fibra alimentar  
1,7 g/100g - - 0,3 

 PAFQ 230.2  17/06/2022 
[±0,5] 

    

☑ Hidratos de carbono (cálculo)  
30,3 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 996.2  
[±2,0] 

    

☑ Energia (cálculo) 
PAFQ 996.2 

      

em kcal/100g 191 [±9] kcal/100g - - 1,0 

em kJ/100g 806 [±39] kJ/100g - - 1,0 

☑ Açúcares totais (HPLC-IR) 
PAFQ 084.5 

 
 

 20/06/2022 

     

Açúcares totais 15,0 [±2,3] g/kg - - 2,0 

Açúcares totais 1,50 g/100g - - 0,20 

 Ácidos gordos saturados (GC)  
1,14 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 201.0*  13/06/2022 
[±0,11] 

    

☑ Sódio (EAA-CH)  
291 mg/kg - - 5,0 

 PAFQ 008.1  23/06/2022 
[±38] 

    

☑ Sal (cálculo)  
0,073 g/100g - - 0,0012 

 PAFQ 390.0  
[±0,009] 

    

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1353666-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 

1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019*  

☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo 
 

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 23/06/2022 
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Anexo XV - Relatório de Ensaio da Amostra de Tenebrio molitor a 10% 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354054-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 
1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019* 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 

 

 

Para: 
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. 
Teresa Ribeiro 
Rua de Santarém, nº 140. Zona Industria 
de Santarém. 
2005-079 SANTARÉM 
PORTUGAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029752 

Amostra de química n.º: 5082344 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

T10 
07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

29/04/2022 

03/06/2022 00:00 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Humidade  
65,6 g/100g - - 1,0 

 PAFQ 120.2  15/06/2022 
[±2,0] 

    

☑ Proteína bruta (F = 6,25)  
7,07 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 360.1  22/06/2022 
[±0,64] 

    

☑ Matéria gorda  
3,2 g/100g - - 0,1 

 PAFQ 069.4  13/06/2022 
[±0,3] 

    

☑ Cinza total  
0,37 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 060.1  13/06/2022 
[±0,05] 

    

☑ Fibra alimentar  
1,4 g/100g - - 0,3 

 PAFQ 230.2  17/06/2022 
[±0,4] 

    

☑ Hidratos de carbono (cálculo)  
22,4 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 996.2  
[±2,2] 

    

☑ Energia (cálculo) 
PAFQ 996.2 

      

em kcal/100g 149,3 [±9,6] kcal/100g - - 1,0 

em kJ/100g 630 [±41] kJ/100g - - 1,0 

☑ Açúcares totais (HPLC-IR) 
PAFQ 084.5 

 
 

 20/06/2022 

     

Açúcares totais < 2,0 g/kg - - 2,0 

Açúcares totais < 0,20 g/100g - - 0,20 

 Ácidos gordos saturados (GC)  
0,94 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 201.0*  13/06/2022 
[±0,09] 

    

☑ Sódio (EAA-CH)  
373 mg/kg - - 5,0 

 PAFQ 008.1  15/06/2022 
[±48] 

    

☑ Sal (cálculo)  
0,093 g/100g - - 0,0012 

 PAFQ 390.0  
[±0,012] 

    

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354054-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 

1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019*  

☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo 
 

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 23/06/2022 
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Anexo XVI - Relatório de Ensaio da Amostra de Tenebrio molitor a 15% 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354055-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 
1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019* 

Silliker Portugal, S.A. 
Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - V.N.Gaia PORTUGAL IQ.09.0B 

 

 

Para: 
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. 
Teresa Ribeiro 
Rua de Santarém, nº 140. Zona Industria 
de Santarém. 
2005-079 SANTARÉM 
PORTUGAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

Etiqueta ID: PT-000029753 

Amostra de química n.º: 5082351 

Referência: 

Acondicionamento: 

Lote: 
Data de receção: 

MASSA FRESCA COZIDA CONGELADA 

Embalagem de origem 

T15 
07/06/2022 

 
 

Data de embalagem/fabrico: 
Data da colheita: 

 
 

29/04/2022 

03/06/2022 00:00 

Informação adicional: Fornecedor: Escola Superior Agrária de Beja 

RESULTADOS ANALÍTICOS  

RESULTADOS DE QUÍMICA 

Ensaio Resultados 
[±Incerteza] 

Unidades Critérios 
[Valor de referência] 

L.D. L.Q. 

☑ Humidade  
63,0 g/100g - - 1,0 

 PAFQ 120.2  15/06/2022 
[±1,9] 

    

☑ Proteína bruta (F = 6,25)  
7,95 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 360.1  22/06/2022 
[±0,72] 

    

☑ Matéria gorda  
3,9 g/100g - - 0,1 

 PAFQ 069.4  13/06/2022 
[±0,4] 

    

☑ Cinza total  
0,36 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 060.1  13/06/2022 
[±0,05] 

    

☑ Fibra alimentar  
1,4 g/100g - - 0,3 

 PAFQ 230.2  17/06/2022 
[±0,4] 

    

☑ Hidratos de carbono (cálculo)  
23,4 g/100g - - 0,50 

 PAFQ 996.2  
[±2,1] 

    

☑ Energia (cálculo) 
PAFQ 996.2 

      

em kcal/100g 163 [±10] kcal/100g - - 1,0 

em kJ/100g 687 [±41] kJ/100g - - 1,0 

☑ Açúcares totais (HPLC-IR) 
PAFQ 084.5 

 
 

 20/06/2022 

     

Açúcares totais < 2,0 g/kg - - 2,0 

Açúcares totais < 0,20 g/100g - - 0,20 

 Ácidos gordos saturados (GC)  
1,13 g/100g - - 0,10 

 PAFQ 201.0*  13/06/2022 
[±0,11] 

    

☑ Sódio (EAA-CH)  
297 mg/kg - - 5,0 

 PAFQ 008.1  15/06/2022 
[±39] 

    

☑ Sal (cálculo)  
0,074 g/100g - - 0,0012 

 PAFQ 390.0  
[±0,010] 

    

Observações: Colheita não acreditada da responsabilidade do laboratório. 

Analisado por:Silliker Portugal, S.A. 

Rua Industrial dos Terços, 44 
4410-477 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Telefone: +351 22 715 08 20 
E-mail: info.pt@mxns.com 

(exceto onde indicado) 
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 RELATÓRIO DE ENSAIO  

1354055-0 RELATÓRIO DE ENSAIO N°: 

23/06/2022 

1/2 

Data do relatório de ensaio: 
Página: 

Cliente: 
Ordem de compra: 

PT_INODY_1 
- 

PT_INODY_1_OPO_22_00019 Projeto nº: 

*PT_INODY_1_OPO_22_00019*  

☑ Ensaio acreditado * Reteste ✈ Ensaio contratado NC Não conforme Ⓒ     Confirmação da Análise Realizada est. Número estimado 

 Data de início   Data de conclusão L.D. Limite de deteção L.Q. Limite de quantificação I  Informação fornecida pelo cliente N/A Não aplicável 

C Conforme ND: Não detetado LMR Limite Máximo de Resíduos REC*: Fator de recuperação *não 

aplicado aos resultados 

INC Inconclusivo 
 

* - Ensaio fora do nosso âmbito de acreditação. 
Todos os ensaios contratados acreditados encontram-se fora do âmbito da acreditação da Silliker Portugal. 
A incerteza de medição expandida apresentada é expressa pela incerteza de medição padrão multiplicada pelo fator de expansão k=2, o que para uma distribuição normal corresponde a um nível de confiança de, 
aproximadamente, 95%. 
Este documento refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partes ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Quando a amostragem não é da responsabilidade do laboratório 
os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. 
Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários sem a nossa prévia autorização escrita. 

 

Resultados publicados a 23/06/2022 
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