
UNIDADE 4
LIÇÃO 9

TRATAMENTO DE PRODUTOS DE PERMACULTURA, 

ARMAZENAMENTO E MÉTODOS DE PRESERVAÇÃO

O apoio da Comissão Europeia à produção

desta publicação não constitui um aval do seu

conteúdo, que reflete unicamente o ponto de

vista dos autores, e a Comissão não pode ser

considerada responsável por eventuais

utilizações que possam ser feitas com as

informações nela contidas.

Projeto nº: 2020-1-DE02-KA202-007629



Índice

01 PRESERVAÇÃO DE 

COMIDA

02
PRESERVAÇÃO DE 

FRUTAS E 

VEGETAIS

03 SECA E 

DESIDRATAÇÃO

04 PICKLING

05

06

CONFEITAÇÃO

FERMENTAÇÃO



● Quando a comida apodrece, isto está muitas vezes relacionado com a ação de 

bactérias. Elas desfazem as substâncias que compõem a comida e as novas 

substâncias que são criadas já não estão aptas para consumo humano. Os fungos 

podem causar um efeito semelhante. 

● A ideia base da preservação é, por consequência, mudar sempre a comida para que as 

bactérias e os fungos não possam atacar as plantas/vegetais. Existem vários métodos 

para isto, que serão brevemente apresentados aqui.

● Existem várias formas de fazer com que alimentos como fruta, vegetais ou carne durem 

mais.

PRESERVAÇÃO DE COMIDA01



PRESERVAÇÃO DE FRUTAS E VEGETAIS

● Este método de preservação é particularmente adequado para frutos e vegetais frescos

assim como pratos prontos a cozinhar e é uma forma simples de preservar comidas

sazonais durante muito tempo. Idealmente, a comida que é preservada desta forma irá

durar durante vários anos.

● O princípio: em enlatados, a comida é colocada em frascos limpos, que são selados e

aquecidos. O aquecimento cria uma pressão no frasco, enquanto o arrefecimento cria um

vácuo. Isto mantem o frasco selado e protege os seus conteúdos dos germes.

● Se a comida for aquecida apenas brevemente à temperatura de 60 a 90 graus, as

bactérias são mortas, mas as vitaminas e os nutrientes mantêm-se (pasteurização). No

entanto, a preservação da comida desta forma não pode ser mantida durante muito

tempo.
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SECA E DESIDRATAÇÃO03
● Ambos os fungos e as bactérias necessitam de água para se espalharem. Grande

parte das comidas têm uma grande consistência de água, o que providencia um

habitat ideal para estes organismos. Se os privarmos os alimentos dessa água, os

organismos não se vão poder espalhar.

● Se a comida for seca ao ar livre ou seca ou fumada num calor constante (p.e.: no

forno, varanda, cave, fogão, …), esta perde água e é, por consequência,

preservada.

● A remoção da água pode aumentar a duração do tempo no qual a comida continua

comestível. Enquanto que isto é praticamente o mesmo que a redução do processo

de podridão, é referida a razão pela qual de seca um produto alimentar.

● Por exemplo, as bagas secas duram mais do que quando estão frescas. Em muitos

casos, a água pode ser adicionada de novo aos produtos secos, como as bagas

secas, pada reidratar e ganharem a maioria dos atributos iniciais.



PICKLING04
● O pickling é um processo de preservação de comida em líquido – por norma

vinagre, azeite ou álcool.

● Pickling funciona bem com grande parte dos frutos, ervas e vegetais.

● O pickling pode ser feito com pepino assim como com qualquer outro vegetal firme

como feijão, cenoura, couve-flor, cebola, pimento, abóbora ou beterraba.

● Os vegetais não devem ter qualquer nodoa negra ou descoloração. Estes são

limpos e cortados em pedaços; os pepinos podem ser deixados durante algumas

horas com umas pitadas de sal.

● Pickling em azeite não é tão eficiente como o pickling em vinagre, pois o azeite não

preserva tão bem como o vinagre, mas protege contra os microrganismos. Desta

forma, o pickling tem melhor efeito se a comida tiver sido previamente preservada

(como, por exemplo, seca) ou, pelo menos, cozida ou frita.



CONFEITAÇÃO05
● Neste modo de preservação, o conteúdo de açúcar da fruta é aumentado, pelo

menos, 70% e o conteúdo de água é reduzido.

● Ao verter uma solução de açúcar morna, de inicialmente 500gr de açúcar por cada

litro de água, sobre a fruta, esta é adoçada e a água é removida através de um

processo de osmose.

● . Após um dia, a solução é novamente fervida com açúcar adicional e virada, a uma

temperatura morna, sobre a fruta escorrida. Este processo é repetido inúmeras

vezes até se formar uma crosta de açúcar

● A fruta é, então, completamente seca e o fruto confeitado é coberto com uma

camada de açúcar e armazenado

● De forma a facilitar a remoção da água, os frutos são perfurados várias vezes com

uma agulha ou cortados em pedaços.



FERMENTAÇÃO06
● Bactérias de ácido lático, bactérias de ácido acético e levedura são usados na

fermentação de vegetais e frutos.

● Estes desfazem os componentes da comida (p.e.: açucares como a glucose) em

outros produtos (p.e.: ácidos orgânicos, gases ou álcool). Isto preserva-os e torna-

os mais fáceis de digerir, atribuindo à comida o seu aroma, textura e sabor

especial.

● Alimentos fermentados permitem-nos, também, consumir comidas que eram antes

incomestíveis. As azeitonas, por exemplo, têm de ser fermentadas para remover o

sabor amargo dos compostos fenólicos..
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