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Apresentação 

O presente trabalho, relata as atividades desenvolvidas pelo acadêmico Rafael 

Ricardo Cantu, durante a realização do estágio de conclusão de curso de agronomia. O 
estagio foi realizado no departamento de Tecnologia de Alimentos do Centro de Ciências 

Agrarias da Universidade Federal de Santa Catarina. 

O estágio, foi compreendido entre o periodo de O5/O8/96 à O5/O9/96, sendo que 
até o término do ano letivo, continuou-se a acompanhar as atividades.Como professor 

orientador, contou-se com o professor Luiz Henrique Beirão, que esteve efetivamente 
presente, juntamente com os pós graduandos, aos quais acompanhou-se as atividades 

inicialmente, preocupou-se com controle de qualidade, acompanhando a pós 
graduanda Carla Pereira, em atividades que eram basicamente análises da composição 
centesimal,e metodos de identificação de alteração desta composição, tomando como 
materia prima o peixe da espécie Tilápia. Este estudo da alteração da composição 

centesimal, indica a contaminação por microorganismos, e autólise da matéria prima. 

Também acompanhou-se as analises microbiológicas desta matéria prima, que faziam 
parte da tese de mestrado da referida pós graduanda

H 

.Em uma segunda etapa, realizou se práticas com fabricaçao de surimi e 

produção de rollmops. Obteu-se conservas à -base de mexilhão e também patê desta 
matéria prima. Estas formulações foram obtidas juntamente com os pos graduandos 
Marlínia Vieira, Mathias Schramm e Pedro Barreto. 

O objetivo do trabalho, foi encontrar altemativas para um melhor aproveitamento 
do pescado, bem como o desenvolvimento de produtos derivados que venham a 

aumentar seu consumo. Além disso , 
abn`r a possibilidade de viabilizar a industrialização 

do pescado à nivel de produtor rural, com produtos que apresentem qualidade para 
comercialiozação. 

Durante o estagio procurou-se promover o conhecimento geral sobre a 

importância do pescado para Santa Catarina e Brasil.
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Inicialmente apresenta-se o levantamento literário da área de Tecnologia e 

Processamento de Pescado, envolvido com o estágio.

*l



suMÁR|o 

1. |NTRoDuÇÃo 7 

2. AsPEcTos soeRE o PEscADo a 

2.1 Água Doce 9 

2.2 Águas Marinhas ll 

3. DEFINIÇAO DE PESCADO 17 

4. TRANSFORMAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PESCADO 19 

5. FATORES QUE AFETAM A QUALIDADE 19 

5.1 Controle da Matéria Prima 20 

|\)|\JI\¡l\) 

›-›-I›-i-K 

5.2 Controle do Ambiente 
5.2.1 Instalações fisicas 

5.2.2 Equipamentos e Utensílios 

5.2.3 Gelo 

5.2.4 Cuidados Pessoais 22 

6. CONTROLE DE QUALIDADE 22 

~ _. 1 

7. DETERMINAÇAO DA COMPOSIÇAO QUIMICA DO PESCADO 25 

7.1 Determinação da Água 25 

7.2 Determinação das Cinzas 26 

7.3 Determinação da Proteína 26 

7.4 Determinação aos Lipíaios 28 

3. ANÁL|sEs M|cRoB|oLÓG|cAs 29

5



9. ANÁ|.|sE sENsoR|AL 

10. MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DO PESCADO 

10.1 Utilização do gelo 

10.2 Gelo Seco c Ar Frio 

10.3 Congelamento 

10.4 Salga 

10.5 Sanga úmida 

10.6 Salga Seca 

10.7 Defumacão 
10.7.1 Defumação à frio 

10.72 Defumação à quente 

10.8 Conserva 

9. ATIVIDADES DÊSENVOLVIDAS 
11 1 Experimento com Mexilhão 

11.2 Experimento com Mexilhão 11 

11.3 Experimento com Produção de Surimi 

11.4 Experimento com Produção de Rollmops 
12 OUTRAS ATIVIDADES 
12.1 Análise Sensorial com Mexilhão 

12.5 Análise Química e Microbiológica da Tilápia 

12.6 Identificação do pescado fresco 

12.7 Visita aos cultivos 

l3.CONCLUSÃO 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
. , _ ISLEVANTAMENTO BIBLÍOGRAFICO 

31 

31 

31 

33 

33 

3-1 

36 

37 

38 

39 

39 

45 

46 

46 

48 

51 

53 

54 

S4 

55 

56 

S6 

S7 

58 

59

6



l. Introdução 

A exploração dos recursos pesqueiros. e uma prática que acompanha a 

humanidade, desde seus primeiros tempos. O consumo do pescado foi base alimentar e 

econômica para muitos povos e civilizações sendo que atualmente, destacam-se paises, 

onde o pescado representa-se como uma das principais atividades econômicas (Sikorski, 
1994).

t 

Segundo Bertullo, (1975), já na antigüidade, o homem consumia o pescado de 
forma extrativista, sendo consumido imediatamente, ou logo apos a captura. Com a 

necessidade de migrações, e fatores de sazonalidade dos recursos pesqueiros, surge o 

interesse pela preservação do produto por periodos maiores. Na idade da pedra, já se 
utilizava a conservação por salga, sendo que encontrou-se vestígios de peixes marítimos 

no continente europeu, a uma distancia do mar onde estes produtos pereceriam se não 
fossem submetidos a algum processo de conservação. 

A conservação' e processamento do pescado, vem tomando posiçao nas 

atividades econômicas a nivel mundial. Sendo que a investigação dos alimentos foram 

criados depois da guerra de 1914-18 e só recentemente vem sendo estudado em 
universidade, (Burgess 1971). Sendo uma fonte de recursos com grande potencial, 

sugere-se que esta área se desenvolva grandemente no Brasil, que se destaca por possuir 

uma longa costa marinha, bem como a existência de recursos hídricos a nivel de 

continente (Morales et al 1976). 

O consumo do pescado é preferencialmente fresco, onde que, no Brasil foi mais 
difundido o habito de consumo nas áreas litorâneas. O pescado não é muito habitual a 

nivel de interior, devido à cultura, não introdução do hábito, e perecinidade do produto 

(Morales et al 1976), Segundo Aloi, Pinheiro, (1995) o processamento e conservação do 

pescado facilita o transporte, aumenta o período de manutenção de qualidade, além de se 

obter produtos derivados destes, que atingem uma boa aceitabilidade de mercado sendo 
competitivos, uma vez atingindo as exigências dos Órgãos fiscais. Tambem o processo

¬
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gera empregos, utiliza-se matéria-prima ecologicamente sustentável e de grande valor 

nutricional, além de utilizado com sub-produto para formulação de rações para a criação 
de outros animais, onde se tem maiores perdas de energia na obtenção da carne. 

O estado de Santa Catarina apresenta~se como 29 lugar em desembarque de 
pescado do Brasil, sendo o 129 estado no consumo do pescado, Apresenta-se como um 
estado com larga costa marinha, com muitas baias, possibilitando assim o cultivo do 

pescado nestes locais, devido a menor agitação das aguas. Na area de cultivo de peixes 
de agua doce, pode-se pensar em espécies de águas mais frias, todavia, deve-se se 

preocupar com o sistema de conservação, comercialização e fiscalização para a garantia 
da obtenção de um produto de qualidade, (Morales et alli, l976).
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2. Aspectos sobre o pescado 

É importante saber onde e como se obter a matéria-prima, o pescado. 

lnicialmente, analizando-se dados, para quantificar, qualificar e localizar as produções de 

pescado em Santa Catarina. 

2.1 Á gua l)‹)ce 

TABELA 1 

PRODUÇÃO CATARINENSE DE PEIXE DE ÁGUA DOCE POR ESPÉCIE 
CULTIVADA 1994 

Espécies 
8 

Nomes Científicos 
I 

Quantidade (Kg) 

Carpa cabeça-grande Aristichthys nobilis 426.067 

C arpa-capim 
Carpa-comum 
Carpa-prateada 

Catfish 

Pacu 

Bagre-Africano 

Tilápia 

Truta 

Curimatã 

Cascudo 

Outros* 

Ctenopharyngodon idella 3 13 .S01 

Cyprinus carpio 2.484.977 

358.899 

1 10.866 

51.761 

115.145 

977.184 

441.900 

46.381 

Hypostomus sp - 36.1 19 _ 57.227 

Hypophthalmichthys molitrix 

Ietalurus punctatus 

Piaractus mesopotamicus 

Clarias sp 

Oreochromis sp 

Oncorhyncus mykiss ' 

Prochilodus sp 

TOTAL 5.420.327 

Fonte: Epagri e Ibama/Cepsul. 

(*) Neste total estão agrupados dados das seguintes espécies: Tambaqui, Cara, Jundiá, 

Lambari, Saicanga e Traira 

Nesta tabela pode-se observar que existe uma grande produção a um custo 
relativamente baixo onde o custo de produção sem colocação de ração para os peixes, 

está entre R$ 0,30 e RS 0,3 5/Kg (regiões de Chapecó e Florianópolis). Com a utilização 
de ração, fica em tomo de R$ 0,60/Kg de peixe (regiões de Florianópolis e Joinville).
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Para a truta, o custo de produção situa-se entre R$ 2,40 e R$ 2,85 o quilo 

(eviscerada, congelada e embalada) que é a forma convencional de comercialização dessa 

espécie. Os valores, entretanto, podem variar de acordo com a região, as espécies e 0 

sistema de cultivo adotado, (Roczanski, l99ó). 

Industrialização 

O beneficiamento e industrialização de peixe de água doce e insignificante. Sua 
evisceração para venda em feiras livres e a defiimação e filetagem, além de artesanais, 
são feitas em pequena escala. A grande maioria, entretanto, ainda vende o peixe “in 
natura”. Atualmente existem várias iniciativas para implantacao de infra-estruturas de 

beneficiamento em vários municípios do estado (Rio do Sul, Chapeco, São Miguel 

d”Oeste, Xanxerê, etc). 

Na grande maioria dos casos, Ó peixe e' adquirido e consumido logo após a 

despesca, com exceção da truta, que é eviscerada e congelada individualmente. Em 
Garuva já se faz o beneficiamento de truta em uma indústria com Serviços de Inspeção 
Federal; em Urubici esta em fase de construção uma unidade também para 

beneficiamento deste peixe. Outras iniciativas, incipientes e artesanais, também ocorrem 
para a defumação de peixes. 

Raramente o pequeno produtor rural dispõe de infra-estruturas mínimas para 

resfiíar ou adotar qualquer beneficiamento rapido entre a despesca do viveiro e a 

comercializaçao do peixe. Este fator muitas vezes o predispoe a negociar sua produçao 

abaixo do preço de mercado, visto que tica sem opções e sem poder de barganha, 

(Roczanski, 1996).
' 

Mercado. formas de comercialização e consumo 

A produção de peixes de água doce, por falta de infra-estrutura de 

comercialização, e' vendida de fonna variada, sem um controle sistemático do seu 

destino. Os produtores comercializamio pescado no momento da despesca (utilizando 
meios locais de divulgação), na propriedade ou em sua comunidade, diretamente ao 
consumidor, para feiras livres (peixe fresco, limpo ou vivo), em “pesque-pague” na
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própria propriedade ou para este tipo de comércio, no Rio Grande do Sul e outros 

estados do Sudeste, principalmente São Paulo, que busca os peixes nas propriedades. 

Os preços variam em função da época do ano e da espécie do peixe. Os preços 
medios de venda na propriedade, no verão 94/95, foram de aproximadamente R$/Kg 
1,60-2,00, para os pesque-pagues de São Paulo e Paraná, RS 0,80-0,90 para os 

intem1ediários e pesque-pague na propriedade; RS 1,40 para os supermercados. 

Na tabela adiante são apresentados e quantificadas formas e locais de 

comercialização do pescado no municipio de Chapeco, cidade que tem um eficiente 
controle do sistema de produção e comercialização, e onde cerca de 84% do peixe é 

comercializado vivo, (Roczanski, 1996). 

TABELA 2 

LocA1s E roruvm DE co1v1Enc1AL1zAÇAo DE 1>E1xEs cULr1vADos No 
.vfUN1ciP1o DE c1¬1A1>Eco/sc _ 1995 ' 

Local 
I 

Forma 
N 

Quantidade 
|

% 
Feira livre 

Feira livre 

Propriedade 

Propriedade 

Propriedade 

Mercados 

Peixe vivo 26.850 

Peixe limpo 

Peixe vivo 

Peixe vivo (Pesque-Pague) 

Consumo familiar 
Peixe limpo 

180 

27.325 

15.880 

11.245 

3.170 

31.73 

0,21 

32,30 

18,77 

13,29 

3,70 

TOTAL 

2.1 Fonte: Epagri (CASACA; TOMAZELLI, 1994). 

84.650 100,00



2.2 Águas Marinhas 

MITILICULTURA 

TABELA 3 

VOLUME IN NA TURA DA MARICULTURA EM SANTA CATARINA - 1990 - 1995 
Ano 

| 

Mexirhâo (1) . 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

l995 

190,0 

499,7 

1.os4,ó 

i_z24,i 

2.4ós,ó 

3 345,8 

Fonte: Epagn 

Instituto Cepa/ SC 

A mitilicultura (marisco) começou em Santa Catarina em nivel de produtor em 1989, 
com o cultivo da espécie nativa de mexilhão “Perna perna”, habitante dos costões 

rochosos. Os resultados,.altamente positivos, tem motivado muitas famílias pesqueiras e 

pequenos produtores a ingressarem na atividade. 

Os produtores de mexilhões são, em sua grande maioria, pescadores artesanais e 

pequenos produtores com nivel de escolaridade baixo. 

Atualmente, o estado destaca-se como 0 maior produtor nacional de mexilhões 
cultivados, sendo os maiores produtores destas espécies os municípios de Palhoça, 

Governador Celso Ramos, Bombinhas e Florianópolis. 

Industrialização e Mercados 

Uma forma de beneficiamento de mexilhões é 0 cozimento, efetuado de forma 
precária pelos produtores. Outra maneira de comercializar o mexilhão é o pré-cozimento 

desconchado, apos o que é embalado em sacos plásticos, ocorrendo desta forma um
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aumento no valor de venda, de cinco vezes em relação ao produto in natura. Saliente-se 
que o mexilhão, desta forma, possui cerca de 20% do peso in natura. 

Não existe regularidade de oferta no mercado, faltando práticas de 

processamento e conservação que poderiam provocar aumento na demanda. 

A implementação de una escala de produção durante o ano inteiro está na 

dependência do acesso a mercados interestaduais, os quais dependem do beneficiamento 

dos moluscos e da garantia da qualidade do produto. Desta forma, a industria ainda 

aguarda aumento e regularidade de oferta para ingressar com o beneficiamento 

(Roczanski, l996). 

Comercialização e Consumo 

As unidades de cultivo estão localizadas na região litorânea e situam-se próximo 

as cidades balneárias e às capitais das Regiões Sul e Sudeste, principais mercados para os 

frutos do mar, (Roczanski, 1996). 

A produção de mexilhões é vendida diretamente pelo produtor para mercados, 
peixarias, intermediários, restaurantes e consumidores; na safra 94/95, os preços de 

venda foram os seguintes: 

a. com concha, no produtor - R$ 1,00 a 1,50/Kg; 

b. serni-cozido sem concha, no produtor - R$ 3,50 a 5,00/Kg, 

c. semi-cozido sem concha, ein mercado público - RS 5,00 a 7,00/Kg; 

d. semi-cozido sem concha e congelado, em supermercados - R$ 9,00 a 12,00. 

(Roczanski, 1996) 

Tecnologia Disponivel e Experiência Catarinense 

A pesquisa e a produção desenvolvem suas atividades em estreita colaboração 
através da implantação de experimentos junto às instalações de cultivo e do 

envolvimento direto dos produtores na identificaçao de programas de investigaçao e na 

politica de desenvolvimento do setor. 

-.r 
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A integração e adaptação de tecnologias de cultivo da espécie de mexilhão 

“Pema gema” (que possibilitou a rápida expansão da atividade no estado). 

i>EscADOs DE AGUAS MARiNHAsz 
TABELA 4 

DESEMBARQUE CONTROLADO DE PESCADO EM SANTA CATARINA, POR 
FROTA/ PERÍODO 1984 _ 1994 

(Kg) 

Ano 
Frota 

Industrial Artesanal TOTAL 
1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

69.400.400 

101.830.387 

97.480.642 

58.721.971 

64.182.609 

71.749.651 

64.500.937 

80.867.401 

77.413.106 

97.694.440 

115.113.722 

27.719.188 

19.107.677 

10.975.405 

9.174.050 

11.077.796 

11.197.292 

9.240.542 

6.015;215 

6.627.380 

5.907.667 

8.298.148 

97.119.588 

120.938.064 

108.456.047 

67.896.021 

75.260.405 

82.946.943 

73.741.479 

86.882.616 

84.040.486 

103.602.107 

123.611.870 

Fonte: Ibama/ Cepsul.
_ 

Nota-se o crescente aumento nos últimos anos na frota industrial e diminuição na 

frota artesanal. 

Viabilidade de Industrialização 

Tendo em vista que O potencial de produção não é explorado (tanto em águas 
marinhas quanto em águas interioranas) e a demanda e o consumo estão reprimidos por 
diversos fatores, e ainda considerando o déficit quantitativo e qualitativo alimentar 
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catarinense e brasileiro, faz-se necessário direcionar esforços para o desenvolvimento de 

processos e produtos que possam reverter este quadro. 

Entende-se que uma maior demanda por si só estimularia a produção; assim 

sendo, o incentivo e o apoio ao processamento e transformação de peixe em SURIMI, 
que permite a produção de uma variedade de produtos, estimularia 0 consumo e, 

consequentemente, a produçao de peixes (Roczanski 1996). 

CONSUMO NO BRASIL 
Quanto ao consumo, se for analisada apenas a população mais distante do litoral 

(l.782.727 habitantes), que consome apenas 3,04 quilos por ano, e com ela atingir o 

consumo recomendado pela FAO (13,1 Kg/hab/ano), o volume consumido poderá ser 
aumentado em aproximadamente 18 mil toneladas. 

De outro lado, se tomamos apenas a população atendida com merenda escolar 
(1.131.569 habitantes) e admitirmos um fomecimento de 100 g/estudante em dias letivos 
altemados (186 dias letivos no ano), o consumo poderá ser aumentado em 10.523 t/ano. 

Pode-se ainda lembrar que, se a população catarinense for estimulada e atingir o 

consumo recomendado pela FAO, a demanda aumentará em aproximadamente 29.100 
toneladas de pescado. 

No que se refere a ostras e mexilhões, o mercado local absorve toda a produção 
atual com possibilidade de ampliação. Para o mercado nacional (MAGNAVITA et al., 

1989 citado por EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E DE DIFUSÃO DE 
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, 1993), há uma demanda reprimida da ordem 
de 9.800 toneladas. Esta demanda apresenta um crescimento de 3,5% ao ano, 

principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Em termos de mercado 
internacional, paises com tradição no consumo de moluscos na Ásia, Europa e América 
do Norte são mercados consumidores potenciais, desde que se aumente a produção e se 

consiga uma regularidade da oferta.

15



Aspectos Nutricionais 

TABELA 5 

COMPOSIÇAO DE ALIMENTOS POR 100 GRAMAS DE PARTE COMÍESTIVEL - 

CALORIAS, NUTRIENTES E MINERAIS 
Carnes Prot. Gord. Sais Min. Ca. Fosf. (mg) Ferro Calorias 

(gl (g) (mg) (mg) 

Vaca 20.5 10.4 1.0 11.5 190 3.0 185 

Cameiro 18.5 9.0 1.0 7.0 195 2.3 61 

Porco 18.0 15.5 1.3 10.0 207 2.7 220 

Peixe 19.0 1.7 1.2 27.0 197 0.8 99 

Fonte: IBGE (Fundação Instituto 1977). 

Observa-se, por esta tabela, que na came de peixe a concentração de substâncias 
minerais e mais elevada do que na grande maioria dos outros animais. A gordura e 

variável, de espécie para espécie, com a época do ano (periodo de reprodução), a 

natureza fisico-quimico-biológica das aguas, dentre outras, e apresenta menores 

concentrações do que as demais cames. 

Com referência a vitaminas, encontram-se nos peixes as do tipo A, B, C, D, e P 

e, provavelmente, a vitamina anti-raquitica,.que nos animais terrestres não existe, senão 

em percentagens mínimas (tabela 10). Pode-se afirmar que na came do peixe a 

percentagem média de substâncias protéicas e' de 20%, quantidade próxima à de 

qualquer outra carne alimentar. A percentagem de substância mineral é de 

aproximadamente 15%. A de gordura varia de 1% a 25%, apresentando oscilações 

idênticas às da came dos homotérmicos utilizados na alimentação do homem, 
(Roczanski, 1996). 
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TABELA ó 

NUTRIENTES CONTIDOS EM l00 GRAMAS DE FILÉ OU 300 GRAMAS DE 
PESCADO TOTAL « 

Nutrientes Peixe de carne 
“gorda” 

Peixe de Min P. de carne 

carne erais “gorda” 

“rrlagra” 

P. de carne 
“magra” 

Proteína 

Gordura 

Calorias 

Vitamina A 
Vitamina Bl 

Vitamina B2 
Niacina 

Vitamina C 

Vitamina D 

30-45 g 
30-66 g 

435-795 g 
3.900-7.500 UI 

0,15-0,40 mg 
0,20-0,80 mg 
4,5-13,5 mg 

4500-14.000 UI 

30-45 g 

l25-l95 

30-150 UI 

0,20-0,30 mg 
0,20-0,50 mg 

2,5-9,0 mg 
até 6,0 mg 

Vestígios 

até 60 mg 

3,0-3,5 mg 

óso-óóo mg 

250-2.000 mg 
940-1.020 mg 

50-60 mg
A 

65-85 mg 
0,5-0,7 

560-640 mg 
óoo-720 mg 

260-3200 mg 
0,3-1,5 mg 

Fonte: KRAUT citado por INSTITUTO DE PLANEJAMENTO..., 1988, p. 

13). 

3. Definição de Pescado 

Define-se Pescado como sendo todo animal que vive nomalmente em água doce 
ou salgada, e que sirva para alimentação. Pescado Fresco é aquele que não sofre 

qualquer processo de conservação, exceto pelo resfriamento, e que mantém suas 

caracteristicas organolépticas essenciais inalteradas.
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A denominação genérica “Pescado” compreende os peixes, crustáceos, moluscos, 
anfibios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação 

humana. 

Dois são os tipos de peixes. Os Ósseos, fomiando a maioria das espécies, e os 
cartilaginosos, cuja caracteristica principal é apresentarem a cartilagem substituindo os 

ossos (cação, raia) (Stansby, 1964). 

Segundo Alversan, os crustáceos diferem substancialmente dos peixes, possuem 

um exoesqueleto composto por uma proteina e um polissacarídeo (quitina), sendo muitas 
vezes calcificados (camarão, lagosta, caranguejo, etc). 

Os moluscos, por sua vez, incluem espécies de bivalvos (ostra, mexilhão), 

gastrópodos (abalone) e cefalópodos (polvo e lula). 

A porção comestível do pescado varia conforme a espécie, tamanho e forma, 
pode ser de 45% a 50% em peixes e de 30% a 40% em alguns crustáceos e moluscos.- 

Em peixes, a porção comestível é diferenciada em músculo claro (ordinário) e 

escuro (sangüíneo). Este último estende-se lateralmente ao longo do corpo do animal, 

subjacente á pele. Diferem em forma e proporção, segundo a espécie, bem como em 
composição, que por exemplo quanto a gordura é maior na musculatura escura de atum 

e sardinha, (Bertullo, l975). 
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4. Transformação e Conservação do Pescado 

Segundo Bertullo, (1975) o beneficiamento do pescado, envolve-se numa série de 
critérios e metodologias para a obtenção de um produto de qualidade e aceitação no 
mercado. Para a obtenção de bons resultados deve-se conhecer o “pescado” com que se 
trabalha, bem como sua composição, e alterações nesta para estabelecer uma possivel 
metodologia de transformação que seja adequada especificamente, uma vez' que temos 
uma grande diversidade de pescado. 
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5. Fatores que Afetam a Qualidade 

A qualidade é o fator fundamental para o trabalho com o pescado. 

Segundo Bertullo, (1975), para a obtenção de produtos de qualidade a base de 

pescado, implica em uma série de técnicas que iniciam desde o momento da captura, até 
a comercializaçao final do produto. 

5.1 Controle da Matéria Prima 

O pescado deve ser obtido, sempre conhecendo-se a procedência, e observando 
alguns aspectos sensoriais no produto, sendo que no caso de peixes deve apresenta: 

0 Olhos perfeitamente frescos, pupila negra convexa, cómea translúcida, guelras 
vermelho-vivas (cor dependente da espécie), nenhuma viscosidade bacteriana, água 

viscosa extema branca ou transparente, brilhante reflexo opalino, nenhum descoramento. 

O peixe que já começa diminuir o frescor, deve ser evitado. Este apresenta olhos 
fundos, pupila cinzenta, opacidade da cómea, descoloração das guelras e muco, 

viscosidade exterior opaca e um tanto leitosa, perda de reflexo opalino e descoloração. 

O peixe fresco, também se caracteriza por ter escamas brilhantes, bem aderentes 
a pele, nadadeiras apresentando certa resistência aos movimento provocados, carne firme 
com resistência elástica, cor própria à espécie, vísceras integras perfeitamente 

diferenciadas, a musculatura da parede abdominal não deve apresentar antólize, odor 

lembrando plantas marinhas. O peixe não deve deixar impressão duradoura quando 
submetido a pressão dos dedos e deve estar com o ânus fechado. 

Os bivalvos frescos, resfriados e congelados, (sendo que a execução das práticas 
foram com mexilhões frescos) devem apresentar odor agradável e pronunciado, concha 
fechada e came bem aderente a ela, coloração brilhante da came e de coloração branco 
amarelado nos machos e laranja nas fêmeas (Moretto e Alves 1986). 
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5.2 Controle do Ambiente 

Refere-se ao conjunto de fatores com os quais 0 pescado entra em contato 
imediatamente após sua captura, o ar, equipamentos diversos, gelo, etc., que irão influir 

na microflora do produto antes e durante o processamento. 

5.2.1 Instalações físicas 

O local onde trabalha-se deve oferecer a possibilidade de manter a adequada 
higiene, com facilidade para a limpeza, também a construção impede a entrada e 

proliferação de insetos, roedores e passaros. Estes animais são veiculos de disseminação 

de microrganismos patogênicos, e a presença de pêlos, fragmentos de insetos e 

excrementos são sinais evidentes de condições sanitárias inadequadas (Moretto 
_, 
Alves, 

1986). 

5.2.2 Equipamentos e Utensílios 

Devem ser preferivelmente de aço inoxidável, geralmente muito mais resistente a 

corrosão e a ação de detergentes e desinfetantes. 

Devem ser periodicamente submetidos a um processo de limpeza e desinfecção 
cuja periodicidade depende, principalmente, do tipo e condições de uso e das 

necessidades indicadas pela avaliação das condições microbiológicas do produto final 

(Moretto e Alves l986). 

5.2.3 Gelo 

O gelo é constantemente utilizado na indústra pesqueira e deve ser triturado ou 
em escamas. O gelo deve ser produzido com água potável de qualidade. Deve ter o 

máximo de contato com a superficie do pescado (Sikorski 1994). 
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5.2.4 Cuidados Pessoais 

Para uma perfeita higiene deve-se levar em consideração: cursos de orientação e 

treinamento em praticas sanitárias corretas aos operários, que devem ser conscientizados 
e estimulados na adoção de tais práticas de higiene. 

Geralmente os programas de treinamento são os meios mais efetivos para 

enfatizar a necessidade de boa higiene pessoal. Estas ações são necessárias porque ações 

reflexivas, como a fricção do nariz, ajuste do cabelo e touca a roupa suja, ou qualquer 
outra atitude sao feitas sem que o indivíduo esteja consciente de sua ação (Sikorshi 

1994, Bertullo 1975, Burgess 1971). ~ 

6. Controle de Qualidade 

Segundo Moretto e Alves, (1986), é de grande importância a detemiinação da 

composição dos peixes e outros alimentos marinhos uma vez que a alteração destes 
componentes, indica a alteração qualitativa do produto. 

A composição é estimada em quantidades de proteinas, carboidratos, lipídios, 

cinzas e água. É importante se fazer análise com todo o material entrado no 

processamento, não se baseando em dados publicações em outros locais uma vez que a 

composição é influenciada pela localização geográfica, época do ano, ciclo de 

reproduçao, sexo, alimentação, tamanho, atividade e espécie, (Moretto, Alves, 1996). 

Segundo (Moretto Alves), dentre os produtos de origemranimal os pMeix_es`são os 

mais suscetíveis ao processo de deteriorização de ou alterações seja por autólise, 
"`“" »~‹ - __í__.__.. __/› _. ___. .`_ acidação e_lndrÓlise_de_lipidjo_s,,o.u.ação-de.microrganismo. 

O pescado é mais suscetível ao “processo de deteriorização” pelos seguintes 
fatores+i=á-pida-ação-destrutivade-suas-enzi.mas,_reação menos ácida da came e facilidade 
de oxidaçao dos Óleos naturalmente presentes. 

Outro fator é o desenvolvimento bacteriano, onde os microrganismos 
--wi.. M... ___* 

inicialmente presentes no tr.ato.-gastro.intestinal guelras e limo superficial do~pescado, 

juntamente com fontes de contaminação oriundas do manuseio levam a uma atividade 

'\) “J



prgteolitica ou lipolítica contribuindo para fa, desintegração _d,o_s___te,cido_s e produzindo 

alteraçõe_s`bioqt¿imi.eas indesejáveis. 

A qualidade do produto e a caracteristica que leva ao consumidor a adquiri-lo 
constantemente. Para se obter um processo onde se planejam procedimentos de controle 
e inspeção do produto de pescado, deve abordar sua composição intrínseca, valor 

nutritivo, grau de alteração, deteriorização durante a elaboração, armazenamento, 

distribuição, venda, apresentação ao consumidor, considerações estéticas, rendimentos e 

beneficios do produtor e intermediários (Bertullo 1975). 

O tipo de pescado - peixes chatos deterioram-se mais rapidamente, uma vez que 
passam mais rapidamente pelo “rigor mortis”, o mesmo ocorre com peixes gordurosos, 
devido a fácil oxidação dos lipídios, peixes com elevados teores de Óxido de 

trimetilamina desenvolvem rapidamente elevados teores de trimetilamina, que e' 

indesejável. (Moretto e Alves 1986) 

A condição do pescado na captura, é fator determinante na qualidade, onde a 

exaustão do peixe pela captura, falta de oxigênio e manuseio excessivo, são fatores que 

levam a rápida deteriorização, provavelmente devido ao consumo completo do 

glicogênio e conseqüente não redução do pH da came pela produção de ácidos 
(láctico), que ocorre após a morte pela transformação anaeróbica do glicogênio, (Muller, 

\19s7).
A 

Em se tratando da comercialização do pescado, no que se diz respeito à obtenção 
de materia prima ou transformada, esbarra-se no setor pesqueiro, que quando comparado 

com outras atividades ligadas a produção de alimentos, apresenta algumas caracteristicas 
bem peculiares como, por exemplo, a própria forma de obtenção da matéria-prima que, 
na quase totalidade dos casos, é efetuada através de uma verdadeira operação de caça, 
sendo o manuseio da captura ainda realizado sob condiçoes diñceis e primitivas 

(Mathias, comunicação pessoal). 
i Também em outras etapas de transformação de matéria prima as medidas de 

segurança e controle sao desprezadas, resultando em um produto, geralmente de baixa 
qualidade, que quando formos adquiri-lo deve-se tomar precaução. De um modo geral, 
no cotidiano, faz-se um julgamento sensorial na hora da compra do peixe fresco, levando
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em critério os atributos abordados anteriormente para classificação do peixe dito 

“fresco” (Mathias, comunicação pessoal). 
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7. Determinação da Composição Química do Pescado 

A detemiinação da composição química do material 

in natura é de particular importância para a qualidade do produto final, e muitos 

dos produtos comerciais são manufaturados utilizando-se estas propriedades. As 
caracteristicas de cada matéria-prima deve ser conhecida para que possa ser utilizada 

com máximo aproveitamento. 

A importância da determinação da composição do pescado, também aplica-se 
para formulação de dietas e na definição de melhores tratamentos para conservação da 

matéria-prima especifica (Silva 1990). 

7.1 Determinação da Água 

Muitos autores tem encontrado relaçao entre a quantidade e qualidade de 

proteina de um produto cámeo e sua capacidade de retenção de água. Assim sendo, 
alterações no pH da came, por deteriorização bacteriana, ou pela queima de glicogênio e 

conseqüente produção de ácido (lático), ou ainda autólize enzimática alterariam os 

valores da capacidade de retenção de água. Baseado nisso, acredita-se ser este parâmetro 

importante para avaliação da qualidade dos produtos. 

De modo geral, os pescados contém 70% a 85% de umidade, sendo que este 
percentual varia com a espécie, época do ano, idade, sexo, e nutrição, conforme exposto 
anteriormente; e também, leva-se em consideração o tratamento de manejo que o 

pescado sofreu. 

Uma parte da umidade da came do pescado encontra-se fortemente ligada a 

proteinas e carboidratos e denomina-se de “água de constituição”. Outra fração está 

envolvida na estrutura de rede do músculo fibrilar e do tecido conectivo, atuando como 
meio de dissoluçao e é chamada de água livre. ~ 

A água de constituição corresponde de 15% a 25% da água total do pescado, 
está acoplada às proteínas através de radicais carboxila, hidroxila, amino, etc., não tem 

caráter de soluto, e por essa razão é dificil de congelar mesmo a baixíssimas 

temperaturas.
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lá a água livre, está imobilizada entre os tecidos, e dada a sua natureza de soluto 

usualmente congela entre -l°C e -2"C. 

A concentração de água tem uma certa correlação inversa com o teor de 

gorduras, isto ocorre não somente com o pescado inteiro, mas também com relação à 

suas partes isoladas. 

No processamento e conservação de produtos pesqueiros, a redução da 

quantidade de água se constitui numa operação essencial, uma vez que esta, leva o 

desenvolvimento de vida microbiológica e alterações bioquimicas indesejáveis. 

A reação da água do pescado, se consegue mediante diversos procedimento 

como salga, secagem, defumação, pré-cozimento e enlatamento, liofilização etc. Na 
verdade todos esses processos de conservação encontram no baixo teor de umidade o 

seu mais forte aliado (Simoshi 1994, Bertullo 1975). 

7.2 Determinação das Cinzas 

De modo geral, os peixes possuem 1,5% de cinzas na sua composição bruta, que 
é influenciado pela qualidade da água, ambiente, idade, sexo,... 

O teor de cinza pode permitir, às vezes, uma estimativa da riqueza em cálcio e 

fósforo do alimento analisado, quando se trata de certos produtos como farinha de ossos 
e produtos de origem marinha. ^ 

A determinação das cinzas ou matéria mineral e' feita muitas vezes apenas para se 

conhecer o extrato não nitrogenado (ENN) e/ou a matéria orgânica de determinadas 
amostras, sem a preocupação do teor de minerais. Existem dois métodos para 

determinação de cinzas: incineração simples e incineração dupla. 

O método consiste na queima da amostra, em mufla elétrica, em temperatura 
elevada até obter cinza bem clara, indicando ausência de matéria orgânica.(Silva, 1990 ). 

7.3 Determinação da Proteína 
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A composição protéica da carne de pescado varia da espécie, tamanho, sexo, 
época do ano, etc. 

Dosagem do Nitrogênio Total Pelo Método KJELDAHL 
Princípio 

As proteinas e outros compostos nitrogenados são decompostos na presença do 

acido sulfúrico concentrado, a quente, com produção de sulfato de amônio. O sulfato de 
potássio ou de sódio é adicionado, a fim de aumentar o ponto de ebulição do ácido 

sulfúrico, apressando a digestão. Outros compostos como sulfato de cobre, selênio etc. 
também ajudam, durante a digestão da matéria orgâm`ca.(Silva, 1990 ). 

O sulfato de amônio resultante, na presença da solução concentrada de hidróxido 
de sódio, libera NH; que é recebido na solução de ácido bórico. A amônia, na solução de 
ácido bÓn'co, é titulada com ácido sulfiirico ou clorídrico de título conhecido e, assim, 

determina-se o teor de nitrogênio da amostra. Para o cálculo da proteína bruta, basta 

multiplicar o resultado pelo fator 6,25.(Silva, 1990 ). 

A determinação da proteina nos permite a formulação de dietas, bem como a 

melhor formulação de sub-produtos. O pescado apresenta cerca de 10% a 20% de 
proteina na sua constituiçao (Bertullo 1975). 

As proteínas de pescado são divididas em três tipos básicos: Proteínas 

Sarcoplasmáticas, Miofibrilares e as do Tecido Conectivo (estroma). 

As proteinas sarcoplasmaticas apresentam-se numa proporção de 20% a 30%, 
sendo solúveis em água ou soluções salinas de baixa força iônica. Consistem de enzimas, 
entre elas as glicoliticas, mioglobina, etc. 

As miofibrilares somam 65% a 75% do total das proteinas do pescado, nivel 

superior ao encontrado na came bovina e na de outros animais terrestres utilizados como 
alimento. São solúveis em solução salina de força iônica elevada. 

As proteinas miofibrilares são conhecidas ainda como contráteis, por participarem 
diretamente do processo de contração muscular, através do qual a energia quimica do 

ATP (adenosina trifosfato) é convertida em energia mecânica. 
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As proteinas do tecido conectivo são insolúveis em soluções salinas, ocorrem no 
pescado em nivel bem menor ao encontrado na came bovina, atingindo cerca de 10% em 
peixes cartilaginosos. A textura mole do pescado, em relação à came bovina, tem sido 
justificada pelo seu baixo teor de tecido conectivo. 

Estas proteinas são representadas principalmente pelo colágeno. Este é o 

precursor da gelatina, na qual irreversivelmente se transforma, por desnaturação térmica. 

Ocorre em tendões, cartilagem, pele e sistema esquelético de elasmobrânquios, (Bertullo 
1975). 

7. 4 Determinação dos Lipídios 

Os lipídios são responsáveis por um percentual considerável na constituição do 
pescado variando de _l% 1° mais de 5%, recebendo assim a seguinte classificação de 

acordo com o percentual de gordura; Peixes Magros (1 - 3%), Semi-Magros (3 - 5%) e 

Gordos (mais de 5%). 

Tabela 6 

Gordos Semi-Magros Magros 

Anchova Barracuda Abrótea 

Atum Papa-Terra Bacalhau 

Cavala Corvina (juvenil) Congrio 

Savelha Cação Linguado 

Tainha Pescada 

Fonte: Betullo, 1975. 

É de extrema importância a detemiinação da matéria graxa, uma vez que esta é 

determinante, no modo de conservação que se queira dar ao pescado (Silva 1990). 
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8. Análises Microbiológicas 

Segundo a legislação, a análise microbiológica permite uma avaliação das 

condições do produto recebido na usina, da contaminação nas etapas do processamento 

e da qualidade do produto final. 

Recomenda-se os seguintes exames como de maior importância nesta avaliação. 

0 Contagem total em placas - fomece indicações sobre as condições gerais do 
produto, grau de contaminação por microrganismos deteriorantes e provável vida de 

prateleira. Medidas devem ser tomadas quando as contagens ultrapassarem à 200.000/g. 

0 Escherichia coli - são indicadores de contaminação fecal e da eventual 

presença de patógenos. Contagens superiores a 50/grama (NMP). 

0 Coliformes - são indicadores gerais de condições higiênicas deficientes. 

Contagens superiores a 360/grama (NNIP) indicam a necessidade de melhor controle de 

condições sanitárias. 

¢SalmonelIas - enteropatógeno cuja presença não deve ser tolerada na amostra 

em exame. 

¢StaphyIococcus aureus - indicador de contaminação principalmente através do 

manuseio. Contagens superiores 5/gramas (NMP) não devem ser toleradas, (Moretto, 
Alves 1986). 

Mlãronos DE CONTROLE DA MATÉRIA PRIMA 
Controle das Propriedades químicas 

Bases Voláteis totais (B.V.T.) 

Freqüentemente vem sendo usado o me'tod_o_de determinação das bases voláteis ~ --du. ____ _ __ _,éí._,__-É----› 

tot»ai.s.de.unLp.rod_uto_ de__pescado. Naturalmente que este parâmetro só deve ser confiável 

uando,,sezconhece_a quan` ' 

geÍ:_ni_o volátil- da amostra no início_ do qn _ 
tidade de n1tro_ _. . 

. __ . ._ , 

armazenamento? e ~quand_o_se faz 3 cogrglaçgy ,dgs dado§_c_omg_ a contagem de
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nticrorgaflistpgs totais. Este valor,_¡pnanto,jode ser aumentado pela autÓlis_e_q_ou pelo 

\aume_nto daiconcentração de bactérias. 

O parâmetro i~g_@am@mo¿ue diz resp_eito.à,qualidade de um 
produto, poremfié um dado fundamental num conjunto de determinações. «mí '_' fr W _» __ ., _ _ __. 

De acordo com o Art. 443 do decreto N° 30.691 de 29 de março as bases 
voláteis totais devem ser inferiores à 0,030g de N por 100 g de came, (Moretto, Alves 
1986). 

Índice de Ácido tiobarbitúrico (T.B.A.) 

É um método quimico muito usado para medir a rancidez de pescado e¬seus 
produtos, pois a,_r_anc.i_<Le_z é\um_seArioproblema na quali/dade dos p_r9du_tos de pescado. 

Isto porque ocorre uma_al_ta_c_on_c§t1t_ração de ácidos graxos altamente insaturados, que 

em-s,er,oxidados.facilm.ente, desenvolvendo o_ que é chamado rancidez. São muitos os Jí .---> fim 
produtos resulta¿1_te_s da_oxidação.do.s..li.pideos,..porém alguns deles reagem com o ácido 2 /_- ._ -

_ 
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tiobarbitúrico, desenvolvendo co.r,..que.pode_ser _medi_d_a colorimetricamente. 

Outro mét<>_clogtpido_ aojo pH da came que na parte externa deve ser é a mediç' __~`\` ,W__` 
inferior à 6,8 e intema inferior §_,5,__se_g_t¿r1glh‹)_`q 443, (Moretto Alves). 

W.H.C (Water Holding Capacity) 

Muitos autores tem encontrado relação entre a quantidade e qualidade de 

proteinal de um produto cámeo e sua capacidade de retenção de água.
g 

Assim sendo, alterações no pH da came por deteriorização bacteriana ou 

enzimática alterariam os valores de W. H. C. Também, existe correlação entre a 

porcentagem de proteina/água ou porcentagem de gorduras, que igualmente afetam esta 

capacidade. 

Baseado nisto, acredita-se ser este parâmetro importante para avaliação da 

qualidade dos produtos.(Silva, 1990). 
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9. Análise Sensorial 

Os testes sensoriais sao uma parte importante na avaliação da qualidade de 
qualquer alimento, pois o último criterio para um produto atender a resposta humana. 

A avaliação pode ser feita, diretamente, usando o “instrumento humano”, ou seja, 
um painel de provadores, ou indiretamente, usando ,métodos fisicos e químicos. No caso 
dos métodos sensoriais diretos, teriam por finalidade de verificar se os métodos químicos 

estão medindo aquilo que se presume. Isto porque os métodos químicos e fisicos não 

podem dar uma visão completa da qualidade “comestível” de um a1imento.(Moretto, 
Alves, 1996 ). 

10. Métodos de Conservação do Pescado 

O pescado fresco é a forma preferencial de consumo, e assim sendo, os melhores 
métodos são aqueles que apresente o pescado nesta forma, (Moralles 1976). Existem 

métodos de conservação que não apresentam grandes modificações em suas qualidades 
nutricionais e sensoriais comparados ao peixe fresco. 

Entende-se por “fresco” o pescado dado ao consumo sem ter sofrido qualquer 
processo de conservação, a não ser do gelo (de acordo com 0 art. 439, §19 da seção I, 

Pescado, aprovado pelo decreto n`¿30.691, (Moretto, Alves 1986). 

10.1 Utilização do gelo 

_ O gelo em escamas é de uso mais recente porém, ambos os tipos, como 
triturado, são largamente utilizados durante os processos de industrialização e 

conservação do pescado. 

O gelo deve entrar em máximo contato com o produto, as porções de gelo devem 
ser de 1 cm ou menos, afim de entrarem em perfeito contato com o produto. A 
conservação pode ser feita apenas com gelo ou com uma mistura de gelo e água 

A utilização do gelo apresenta algumas vantagens na conservação do__pe__scado: 
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0 Possui considerável capacidade de resfriamento, pois são necessárias 

8OKcal para fundir 1 Kg de gelo; 

0 Mantém o pescado frio, úmido e brilhante, impedindo a desidratação 
muito comum em outros tipos de resfriamento; 

0 O gelo é o próprio termostato, pois como o pescado tem em média 
80% de água, esta se mantém a uma temperatura um pouco acima da 
temperatura de congelamento do pescado (-O,8°C a -1,5°C), 

0 Bem aplicado, o gelo mantém um contato uniforme com a superficie 
do peixe, o que permite uma troca mais rápida de calor; 

0 O gelo de boa procedência é inócuo, custa relativamente pouco, é de 
fácil transporte e estocagem, podendo ser produzido no próprio local. 

Quanto ao emprego de gelo ou água com gelo na conservação de pescado, pode- 
se empregar água doce ou salgada, devendo-se utilizar recipiente termicamenente 

isolado. A tabelo a seguir mostra a proporção de gelo e pescado para diferentes estações 
e dias de transporte. 

Tabela 7 

Uso Do GELO ' 

‹{ Fome; Bemziio, 1975.) 

Dias Proporções de pescado e gelo (peso/peso) 

Estação de Gelo Gelo + Água 
Transporte Pescado Gelo Pescado Gelo + Água 

3 1 3 5 3 

Verão 2 1 2 5 2 

1 1 1 5 I 

3 l 2 5 2 

Out. / Prim. 2 l 1 5 1 

1 2 2 10 2 

3 3 1 15 1 

Inverno 2 4 1 20 '

l 

1 5 1 25 1 
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Uma vez que se utilize somente gelo, a temperatura da agua procedente do 

resfriamento do peixe é de 5 a 8°C, passando para 2 a 3“C durante a conservação. Deve- 

se adicionar gelo se a temperatura da água não atingir estes valores ou se a água 

apresentar odor e aspecto estranhos. 

C onvem dispor os peixes no maximo em 3 camadas, para se aumentar o número 
de pilhas deve-se utilizar um suporte afim de que o produto não seja submetido a 

pressões excessivas. Recomenda-se também promover uma boa drenagem. 

uando da utiliza¬ão de à ua com elo, deve-se resfriar reviamente a áflua de O \« 8 8 P e 
a -2°C. A superficie da água deve ser coberta com gelo e a massa d'água homogeneizada 
ara ue a tem eratura emiane a em torno de 1,5 a -l,5°C. fl P P Ç 

Vale ressaltar que no caso da conservação de água com gelo o pescado se 

deteriora mais rapidamente do que preservado mediante uso somente de gelo. Tanto num 
caso como no outro, é melhor dispor de um meio auxiliar de refrigeração afim de baixar 
a temperatura do meio, no caso do ar, sua temperatura deve situar-se abaixo de -2°C. 

10.2 Gelo SecoeAr Frio 

A refrigeração do pescado mediante o emprego de gelo seco se toma menos 
recomendável, pois 0 custo de produção é mais elevado, em media de cinco vezes, além 
de ser utilizado de modo indireto, ou seja, resfriar o ar circulante. Este processo pode 
I`€SS€CaI` O p€SCadO.

¬ 10.3 éongelamento 

O processo de congelamento é muito utilizado em todo o processamento de 
pescado, assim sendo podemos estocá-lo por mais tempo, ou mesmo para 

comercialização in natura. 

Segundo art. 438, §3° - entende-se por “congelado”, o pescado que passou por 

processos adequados de congelação, em temperatura não superior a -25°C. 

V‹ 
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Depois de submetido a congelação o pescado deve ser mantido em câmara 
frigorifica à -l5°C (Art. 440). 

O pescado uma vez descongelado não pode ser novamente recolhido a câmaras 
frigorificas (Art. 440, parágrafo único). 

A qualidade dos produtos pesqueiros congelados é influenciada por diversos 

fatores, entre os mais importantes estão a composição química do pescado, a 

manipulação e tratamento prévios ao congelamento, o método de congelamento 

praticado e o ambiente que se encontra o produto congelado durante sua manipulação e 

armazenamento. 

O pescado, deve, preferencialmente, receber um processo de congelamento 

rápido uma vez que se formará assim, micro cristais dentro das células, que não romperá 
suas membranas. No congelamento lento, ocorre formação de cristais maiores, 

rompendo a membrana das células, e uma vez o pescado descongelado, irá se deteriorar 
mais rapidamente, além de modificar sua textura. 

Dos diversos métodos de congelamento utiliza-se sobretudo o método de 

circulaçao de ar forçado.. 

10. 4 Salga 

Segundo Bertullo 1975, a conservação de pescadoe carnes de um modo geral 
com o emprego do sal, é o modo mais prático e difiindido, constituindo mesmo o unico 
metodo em certas localidades, como acontece em numerosos núcleos pesqueiros ao 
longo do litoral brasileiro. Caracteriza-se por seu baixo custo. 

A salga é grandemente utilizada, no litoral brasileiro nordestino. 
A salga do pescado é um método de preservação baseado na penetração do sal 

no interior dos tecidos, influenciada por vários fatores fisicos e químicos, tais como a 

difusão, osmose e uma série de processos químicos e bioquírnicos, associados com 
alterações dos constituintes, principalmente a proteina.
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Sabe-se que os tecidos do peixe vivo atuam como membranas semipermeaveis; 
após a morte do animal estas membranas se tomam permeáveis, permitindo assim, a 

entrada do sal por difiisão, a medida que ocorre a desidratação dos tecidos. 

Em circunstâncias de alta pressão osmótica, o protoplasma de células de 

microrganismos se desidratam, havendo contração da membrana plasmática, fenômeno 
conhecido por plasmolise. Em virtude disso o crescimento do microrganismo é inibido. 

No tocante ao peixe, o processo de salga aumenta o seu poder de conservação, 
considerando-se ainda que há inibição da atividade enzimática, tanto de enzimas do 

pescado como de bactérias. Há também uma redução no desenvolvimento de 

microrganismos aeróbios, em face da diminuição da solubilidade do oxigênio na 

salmoura, ou pela desinfecção direta do produto por íons CLÍ Porém, o principio de 
conservação consiste na retirada da umidade tissular, paralelamente ã entrada de sal. 

O sal não é um agente antisséptico no sentido estrito da palavra, mas quando os 
músculos do pescado são submetidos à ação do sal, ocorre uma troca osmótica entre a 

salmoura extema que circunda o pescado e a água contida internamente no peixe, 

provocando uma diminuição dessa água intema (que em peixes frescos é de aprox. 80%) 
para uma faixa entre 35% e 37%, ao mesmo tempo que o conteúdo de sal (O,3% a 0,4%) 
aumente até atingir um equilibrio osmótico, chegando as vezes até 17%. 

A velocidade de penetração de sal é definida como a quantidade de sal que 

penetra nos músculos do pescado durante um determinado periodo de tempo, e depende 
dos seguintes fatores: 

0 Composição química do peixe, especialmente o teor de gorduras; 

0 Espessura do filé; 

0 Concentração química do sal. 

Existe uma estreita relação entre o tempo que demora a salga e o teor de 

gorduras existente no pescado, sendo que a troca osmótica se processa mais lentamente 

em peixes gordurosos. 

Comprovadamente, a temperatura em que se processa a salga do pescado tem 
influência na velocidade de penetração do sal em seus músculos. Tem-se demonstrado, 
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que a velocidade é maior, quanto mais elevada for a temperatura, dentro de certos 
limites. 

A composição quimica do sal é de grande importância no processo da salga, 
porque não somente afeta a velocidade de penetração, como também tem influência na 
aparência do produto final. A presença de sais de cálcio e magnésio por exemplo, 
provocam uma coloração branca na superficie do pescado, tomam os tecidos mais 
rígidos e propiciam um ligeiro sabor amargo, (Bertullo 1971). 

São dois os métodos principais de salga utilizados para a conservação do 
pescado: a salga úmida ou em salmoura e a salga seca ou em pilha seca, com aplicações 
especificas para determinados tipos de peixes. 

10.5 Salga Úmida 

A salga úmida ou em salmoura, consiste em submeter o pescado devidamente 
tratado, a uma salmoura com concentração adequada, por tempo variável que pode 
chegar até 18 dias, imprimindo-se por vezes a agitação. Alcançado o tempo de “cura*°, o 
pescado é então drenado, prensado, seco ou ainda defiimado. 

Nesse caso de salga úmida, a penetração de sal é uniforme, obtendo-se um maior 
rendimento. No caso de um processamento industrial, necessita-se de grandes tanques de 
concreto, fibra de vidro ou amianto. 

O método de salga úmida, e' mais recomendável para peixes pequenos e 
gordurosos, porque, envolvidos completamente pela salmoura (quando formada pela 
própria água do pescado - salga mista), não há boas condições de oxidação das gorduras, 
uma vez que não permanecem em contato direto com o ar atmosférico. Apresenta ainda 
a vantagem adicional de perder menos peso e de soltar mais facilmente o sal quando 
lavado para 0 preparo culinário. 

Na salga tipo úmida pode ser utilizada uma salmoura, previamente preparada, ao 
invés de esperar que a salmoura se forme naturalmente com a própria água do pescado. 
Utilizando esta técnica, a salmoura diminui de concentração com relativa facilidade, 
devido à extração da água dos tecidos dos peixes. Por esta razão, toma-se necessário
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_ . . . . .
l controlar o ponto de saturaçao da salmoura, adicionado sal em quantidades suhcier/ttes 

quando preciso. 

Sabemos que a solubilidade do sal e de 36 partes em 100 partes de água, o que 
em termos percentuais corresponde a 26,4% de sal na salmoura. 

10.6 Salga Seca 

Este tipo de salga é o mais utilizado pelos salgadores, principalmente para 
espécies de porte maior, como e' o caso do bacalhau, pirarucu, surubim, dourado, 
tubarões e outros, sem esquecer também, que e' o mais apropriado para peixes pouco 
gordurosos. 

Em síntese, o processo consiste em salgar o peixe, “curando-o” em pilhas 
(camadas superpostas de sal e peixe), procedendo-se a secagem posterior, efetuada em 
túneis de secagem onde se controla a velocidade, temperatura e a umidade relativa do ar 
circulante, ou simplesmente expondo o peixe a uma secagem natural. * 

Na secagem do pescado, a quantidade de água que se evapora por unidade de 
tempo, depende fundamentalmente dos seguintes fatores: 

0 Do produto;
i 

0 Da umidade relativa do ar; 
0 Da temperatura do ar circulante; 
0 Da velocidade do ar circulante; 

0 Da fomia e dimensões do produto; 
0 Da sua disposição em relação à corrente de ar; 
0 Do momento da secagem, pois no início a evaporação é maior que no final db 

processo, (Bertullo). 

No processo de salga poderá ser permitido no preparo, o tratamento por mistur 
de sal ou salmoura, contendo açúcar nitrito e nitrato de sódio e condimentos (Art. 461, 
§l°). 
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O pescado após a salga pode sofrer a prensagem. 
Entende-se por pescado prensado, o produto obtido pela prensagem do pescado 

integro, convenientemente curado pelo sal (An. 462). 

O prazo minimo de cura do pescado e fixado em três semanas (Art. 462 §l°). 

Além das propriedades organolepticas próprias o pescado prensado não deve 

conter mais de 45% de umidade e 8% de gordura (Art. 462 §2°). 

Caso ultrapasse os limites fixados no parágrafo anterior, o produto será 

defumado ou dessecado (Art. 462 §3°). 

10. 7 Defumação 

A tecnica de defumação é usada hoje em dia como um artificio para melhorar o 

aspecto, qualidade nutritiva e sabor do pescado, do que como processo puramente 
conservativo. Sua ação conservadora é ligada aos efeitos conjugados da desidratação e 

das propriedades bactericidas de alguns dos componentes voláteis da fumaça proveniente 

da combustao da madeira. 

Sua composição e complexa e depende da espécie de madeira e da temperatura 

de queima desta. A fumaça encerra ácidos orgânicos, fenóis, aldeidos, cetonas e outros. 
Os fenois e aldeidos dão um aroma específico aos produtos defitmados; os fenois 

dissolvem-se no tecido adiposo localizado na pele do peixe evitando a oxidação lipidica. 

Juntamente com os ácidos graxos, os fenóis são efetivos na inibiçao do 

desenvolvimento de microrganismos, bem como prolongando a vida util do produto. 

Para uma associação entre conservação e sabor do produto, deve-se adotar as 
etapas de 1 inicialmente se fazer a salga que se efetua mediante imersão dos exemplares 

devidamente tratados em salmoura cuja concentração pode variar de 3% a 30%, por 
tempo também variável, de 20 minutos a 4 horas, baixando-se a temperatura da salmoura 
com a adição de gelo, prática esta feita para reduzir proliferação de agentes 

contaminantes, (Bertullo 1975). 
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Após a salmoragem se efetua a drenagem e lavagem com agua doce para a 

retirada do excesso de sal e componentes solúveis sensíveis a deteriorização, apos a 

secagem na sombra por 3 à 4 horas. 

Com o pescado seco, parte-se para a defumação que utiliza como matéria prima 
pescados onde o conteudo de lipídios deve ser de 7% à 10% para o processo frio e 10 a 

15% no processo quente. Como exemplo, podemos utilizar a anchova, sardinha, 

cavalinha, arenque, lula, polvo, mariscos, etc, (Bertullo, 1975). 

l0.7.1 Defumação à frio 

O pescado e' submetido a salga seca com 5,5% de sal. 

A temperatura da fumaça deve ser controlada entre 15°C a 30°C. Acima dessa 
faixa, pode-se desencadear o processo deteriorativo e, abaixo, a secagem do produto 

demanda mais tempo. 

Via de regra, a defumação se faz a noite, reservando-se o dia para as operações 

de resfriamento c secagem, obtendo-se o produto acabado após 3 a 4 semanas, com uma 
umidade na ordem de 40%. 

Visto que este tipo de produto apresenta um conteudo de sal relativamente 

elevado, além de ser submetido a secagem prolongada, o método de defumação a frio 

permite. maior eficiência no que diz respeito à preservação do produto. 

Para o método de defiamação a frio, a distância entre o pescado e a fonte de calor 

e fumaça deve ser de l,2m a 1,5m, (Bertullo 1975). 

l0.7.2 Defumação à quente 

Neste método, a temperatura -da fumaça é de 50°C a 7OPC, muitas vezes em tomo 
de 90°C, sendo de 3 a 8 horas o tempo de exposição do peixe na câmara de defumação. 

Quando se tem em vista algum efeito preservativo da fumaça, esse tempo pode chegar a 

2 ou 3 dias. 
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A umidade tinal do produto varia de 55% a 65%, já o conteúdo de sal é de 2,5% 
90 L» \o ox 

.. 
o que toma a came flácida e de boa consistência para o consumo, embora 

suscetível a rachaduras. 

Quanto ao defumador, o ideal e que se utilize aquele com a distância de lm, entre 
Fonte de calor e local de exposição do pescado à fumaça. 

As madeiras com baixas quantidades de resinas são as mais recomendadas para a 

defumação. Geralmente elegemos madeiras de arvores de tamanho razoável, como 
nogueira, castanheiro, carvalho, álamo, etc. Deve-se evitar o pinho e outras coníferas, 

pois seu alto teor de resinas imprime ao produto um sabor desagradável, (Bertullo 1975). 

10.8 Conservas 

Segundo Bertullo (1975), dentre a produção de pescado ocorre basicamente a 

conservação do peixe, sendo poucos o trabalho com moluscos e crustáceos. Todo o 

pescado destinado a esta área deve ser de primeira qualidade, sendo formulado o meio de 

conserva de acordo com as características fisicas e químicas da matéria prima. O 
tratamento anti-séptico para 0 produto, também depende das caracteristicas citadas 

acima.
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ll. Atividades desenvolvidas durante 0 estágio 

ll.l Experimento com mexilhão 

Resumo 

O mexilhão e uma forma de pescado que se obtem conservas desta matéria prima 
a nivel mundial. Estudou-se o emprego de uma formulação de conserva utilizado como 
meio de conservação do mexilhão, avaliando-se o aspecto sensorial. 

O experimento foi conduzido no laboratorio de tecnologia de pescado com o 

auxilio do professor orientador e do pos-graduando Mathias Schramm. 

Introdução 

Tecnologicamente em muitos paises a carne do mexilhão tem sido, salgado, 

congelado, defumado, enlatado em salmoura, oleo e avinagrada, entre outras formas, 
(Nort 1975). Porém no Brasil, não existe nenhum produto à hase de moluscos 

amplamente comercializado, sendo necessario técnicas de processamento desta classe de 

pescado melhorando as qualidades químicas microbiologicas e sensorial. 

Em produtos enlatados e necessário conciliar a destruição de microrganismos 
com a qualidade do produto, desta forma a esterilização deve ser aplicada dentro de 
limites que asseguram a destruição de bactérias de putrefação e patogênicas, como o 

(`/oƒridium brmz/in-um principalmente (Bertullo 1975). 

Materiais e métodos 

Elaborou-se práticas com mexilhões, adotando-se a metodologia da conservação 
em vinagreti. Adquiriu-se os mexilhões no Ribeirão da Ilha, junto a empresa de produção 
Floripa Moluscos. Receberam um tratamento de limpeza das conchas com jato de 
pressão (VAP equipamento). Os mexilhões não foram depurados, por ocasião de serem 
feita a analise da.água do local onde está sendo cultivado e esta apresentou nivel de 

coliformes inferior ao indicado para depuração do produto. Porém a depuração auxilia 
na diminuição de algas (potencial de contaminação), e concentração de areia no interior 
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do molusco. Foram retirados da agua aproximadamente 10:OOhs e iniciado o 

processamento às 13:30. 

Inicialmente os mexilhões foram submetidos à uma lavação, em agua corrente, 
após colocados em um recipiente apropriado para uma cocção de 5 minutos a vapor. 

Desconchou-se os musculos sendo colocados em contato com o gelo durante a 

fase de desconchamento. Apos, colocou-se os músculos em vidros de 150 ml, sendo que 
cada recipiente recebeu ll a 12 mexilhões. 

Elaborou-se uma solução com a seguinte fórmula: 

0 7,l g de Servi/a mostarda 

0 3,5 g de cravos inteiros 

0 1,8 g de pimenta 

0 5 l de vinagre 

0 1 l de agua esterilizada 

0 Sal (2°/Ez) 

Foram colocados os mexilhões nos vidros juntamente com a solução, e uma 
pelicula de 2 mm de Óleo de soja, com o objetivo de isolar a solução do meio aeróbico 
existente entre o conteúdo liquido e a tampa, no intuito de impedir a proliferação de 

microrganismos aeróbicos. 

Os vidros foram submetidos a uma pasteurização a uma temperatura de 75°C por 
um tempo de 30 min, de acordo com as recomendações do orientador e pós-graduandos. 

O pH do conteúdo, medido em 3 vidros, com auxilio de pHgâmetro, sendo que 
em todos, atingiram um pH em tomo de 3,8. 

Discussão 

Segundo Baumgarten (1949) comunica que a linha principal de tratamento 

térmico utiliza o pH de 4,5 classificando como ácido, pois em geral se reconhece que o 

crescimento do Clotridíum botulinum, é inibido neste pH. 

O Clotridium bot-ulinum, segundo avaliações de professores e orientador deste 
departamento de tecnologia de alimento, seria o único agente de contaminação que
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apresentaria alterações na qualidade, exibindo graves conseqüências aos consumidores 

deste produto (Botulismo). Sendo assim, seria necessario, o procedimento de tecnologias 

para avaliar a presença e infestação deste agente contaminante. 

É importante ressaltar, que segundo Bertullo (1975) altas temperaturas afetam as 

propriedades químicas e sensoriais do alimento, não devendo pois a temperatura 

ultrapassar ll5°C à l20°C. 

Conclusão 

O produto obtido após 2 meses de refrigeração apresentava o mesmo aspecto 
visual do inicio, e com uma prática informal de degustação, tomando 5 alunos do curso 
de agronomia, todos gostaram do sabor final do produto. 

11.2 Experimento com mexilhão Il 

Resumo 

l:laborou-se com o mexilhão P. perna um produto na forma de patê. O 
experimento teve acompanhamento do professor orientador e o pós-graduando Luis C. 

no laboratório de tecnologia de pescado. 

Nesta prática estava-se avaliando, as propriedades sensoriais do produto à 

base de mexilhão, corn a formulação estudada. 

Introdução 

Em virtude do mexilhão ser consumido in natura, principalmente no 

verao, surge a oportunidade de se obter um produto para escoar a produção dos mesmos 
com baixo consumo. 

Decidiu-se optar por uma formulação de patê, para obter este produto. 

Materiais e métodos 

0 Tomou-se os mariscos (vindos da estação de cultivo da UFSC, em Ratones), 
não depurados, lavou-se, desconchou-se, conforme o procedimento anterior. 

0 Para a elaboração do patê, triturou-se os músculos em um triturador amo. 
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0 Seguiu-se a seguinte formulação (Ingredientes por Kg de produto): 

0 20 gr cebola picada 

0 2 gr alho 

0 100 gr gordura vegetal hidrogenada 

0 0,5 gr pimenta do reino 

0 20 gr sal 

0 50 gr farinha de trigo 

0 2 gr de ajinomoto 

0 Apos triturado, a massa foi levada ao fogo brando, juntamente com a cebola , 

alho e a gordura. Em seguida acrescentou-se a farinha de trigo diluída em 
HzO. Mexeu-se a massa até engrossar. 

0 Colocou-se em recipientes de l50 ml, previamente esterilizados com agua 
fervente, e fechou-se hermeticamente. 

0 Após condicionou-se os vidros ao refrigerador, proporcionando um 
resfriamento rápido. 

0 O tempo de cocçãoda massa foi de aproximadamente 10 minutos. 

Discussão ~ 

Nesta prática, estava-se avaliando as propriedades sensoriais, informalmente, para 

o trabalho de pós graduação do referido aluno. 

A pasta de aspecto tendendo à marrom, sendo rejeitado por algumas pessoas no 
que se diz respeito a aparência.

, 

No intuito de clarear a pasta, a equipe de apoio do estágio indicou, a 

incorporação de 2 g de clara de ovo em pó sendo obtido uma melhor aparência. 
U' 

~. É de se considerar que a época em que o mexilhao e coletado, bem como seu 
estágio sexual, e região de coleta, influenciam na cor.
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O mexilhão por ser uma materia-prima de valor comercial, pode-se conduzi-lo a 

obtenção de produtos mais nobres, como conservas e defumados que agregariam maior 
valor. 

Conclusao 

Como resultado, obteve-se uma pasta avaliada por alunos da agronomia onde 
todos (100%) gostaram do sabor. Porem a aparência recebeu notas negativas (85%). 

11.3 Experimento com Produção do Surimi 

Resumo 

O surimi (que em japonês designa came moída de peixe) é um concentrado 
úmido protéico de músculo, praticamente sem sabor e odor, de excelente valor nutritivo 
e baixos teores de gordura e colesterol. Pode ser obtido a partir das partes não 

aproveitadas ou subaproveitadas de peixe, ou mesmo de peixe inteiro sem mercado e de 
baixo valor comercial, fato que permite o aproveitamento do excedente da produção não 

comercializada pelas propriedades rurais. 

O produto e lavado e refinado para remover impurezas e, posteriormente, 

misturado com crioprotectantes para manter as propriedades fisicas essenciais das 

proteinas durante o tempo de estocagem. Trata-se, portanto, de um produto 

intermediário, do qual se pode elaborar uma grande variedade de derivados, com 
aparência e sabores diversos, através de ingredientes e diferentes processos tecnológicos 

Introdução 

A produção de surimi e seus derivados surgiu no século XII, quando os 

pescadores japoneses perceberam que a pasta de came de peixe poderia ser mantida em 
boas condições por mais tempo se fosse repetidamente lavada e misturada com sal, 

açúcar e cozida no vapor. 

A partir de 1953, o desenvolvimento da. indústria se deu rapidamente devido ao 
desenvolvimento da salsicha de peixe, provocando o crescimento da produção de surimi, 

que atingiu níveis semelhantes àqueles existentes antes da Segunda Guerra, que 

detemiinou uma queda significativa na produção deste produto (TAHA, 1996, p.26). 
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Em 1959, a descoberta de técnica para estabilizar as proteínas do peixe, estocado 
na forma congelado, aliada à oferta abundante e estável de matéria-prima, provocou um 
aumento significativo da produção de surimi e seus derivados, atingindo naquele país, em 
1973, l.l87.000 toneladas do produto. A partir de 1975, a promulgação de leis 

reguladoras da pesca e a recessão econôrnica contribuiram para uma diminuição e 

estagnação da produção ao redor de 900 mil toneladas, provocando forte competição 

entre as indústrias e, em decorrência, o surgimento de muitos novos derivados do surimi 
para exportação. Inicia-se, então, a exportação destes produtos e da tecnologia para a 

Oceania, o sudoeste da Ásia, para a Europa e a America. Atualmente, os Estados Unidos 

são o maior produtor de surimi e o Japão o maior consumidor. 

A industrialização do surirni exige alguns procedimentos importantes para a 

obtençao de um produto de boa qualidade. 

Elaborou-se o surimi no laboratorio de tecnologia de pescado juntamente com o 

professor orientador e os pós-graduandos M. Schramm e P. Barreto. 

M.. ,d atenais e meto os 

Elaborou-se o surimi com o peixe, corvina. O laboratorio conta com uma 
maquina que efetua a separação da pele e osso da came, com o peixe já evicerado e 

descabeçado. 

l.O processo de industrialização começa com a retirada da cabeça e das vísceras, 
as quais, devido à alta concentração de enzimas proteolíticas e ao elevado número de 

microrganismos, prejudicam a formação de gel. Membranas pretas e escamas também 
devem ser removidas por provocarem aparência indesejável no surimi. 

2.Depois de limpo, o peixe e levado ao dessecador (extrator mecânico de 

espinhas), que separa a came das espinhas e da pele. 

3.Uma vez separada a came das espinhas e da pele, é lavada 3 vezes com o 

propósito de remover substâncias solúveis, lipídios e sangue, visando torná-la sem cor e 

sem odor, o número de lavagens depende da espécie, da composição e do frescor do 

peixe que está sendo processado. 

4.ApÓs a lavagem, a came é parcialmente desidratada por compressão, forçando 
a saida da água e dando à came uma consistência semelhante à de batata amassada.
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5.Finalmente t`oi efetuado o congelamento em bloco. 

Resultados e discussões 

0 Uma variedade muito grande de produtos pode ser elaborada a partir 
do surimi pela adição de ingredientes e/ou processos diferentes, com 
'caracteristicas aceitas pela maioria dos consumidores ocidentais. 

Os beneficios do surimi sobre os fi'utos do mar tradicionais podem ser verificados 
na tabela abaixo: 

BENEFÍCIOS DO SURINII SOBRE OS FRUTOS DO MAR TRADICIONAIS 
Limitações dos produtos do mar Benefícios do surimi 

Odor forte Odor não-ofensivo 

Gosto forte Grande variedade de sabores 

Preparação dificil Preparação fácil 

Sazonalidade Disponibilidade constante 

Dificil de avaliar o frescor Qualidade consistente 

Possibilidade de poluição Poluição controlada 

Crianças não gostam Sabores atrativos para crianças 

Reações alérgicas a crustáceos Não contém agentes alérgicos 
Presença de espinhas 

S 

Produto sem espinha 

Conclusão 

O surimi aproveita resíduos da indústria pesqueira, além de poder absorver o 

exedente de produção e estimular a produtividade e consumo de produtos 

derivados deste. 

11.3 Experimento com Pescado em Forma de Rollmops 

Resumo 

Obteu-se sardinhas perfeitamente fresca, onde procurou-se, através da inetodologia 

de salga úmida, preparar este peixe, para submetê-lo à conservação na fomta de 

rollmops.
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O trabalho foi conduzido no laboratório de tecnologia de pescado da UFSC, com 
acompanhamento do orientador, e pós graduandos, M. Vieira e M. Schramm. 

Introdução 

A sardinha vem sido utilizada como a principal forma de pescado à nivel nacional, 
que se constitui no produto, sardinha em lata. 

Procurou-se obter, um produto alternativo, com possibilidade de agregar valor, 
bem como atingir boa asc-eitabilidade no mercado. 

A produção de rollmops, não se limita somente à matéria prima sardinha, podendo 
ser utilizado outros peixes . 

Materiais e Métodos 

Cortou-se as sardinhas ao meio filetando, e lavando-ás em água corrente.As 
sardinhas permaneceram em uma salmoragem , com 2 litros de vinagre e 950 gr de sal, 
durante o periodo de 2 dias. 

Após este periodo, foram conservado em um meio com a seguinte 
formulação: l Kg de peixe pequeno filetado (sardinha, tilápia) 

louro, cebola, 

Óleo, 

cenoura, azeitonas, 

cebolinha; 

l Kg de sal; 
2,5 litros de vinagre, 

20 gr de açúcar 

Colocou-se os filés em uma vasilha com água, trocando a água até ficar 
clara, escorrer bem, fazer uma salmoura com 2 litros de vinagre e 950 gr de sal. 

Colocou-se os filés nesta\salmoura e deixar curtir entre 5 e 7 dias. Retirou da salmoura e 

lavou os filés em água correnie. Enrolou-se os filés com cenoura, azeitona ou cebolinha, 
prendeu esperando um palito e colocou-se em vidros previamente esterilizados. Fez-se 
uma segundo salmoura com 500 ml de vinagre, l litro de água, 50 gr de sal e 20 gr de 

açucar. Derramou-se a salmoura nos vidros até cobrir os peixes enrolados, por ultimo 

colocou-se um pouco de Óleo sobre a conserva e fechou-se os vidros. 
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Resultado e discugões 

Obteu-se após o periodo da salga da sardinha, filés perfeitamente elásticos que 

facilitaram a confecção do rollmops. 

O produto apresentou um aspecto agradável, não apresentando turbidez no 

conteúdo líquido, até uma semana após a fabricacao. Após este periodo, o produto foi 
consumido pelos pós graduandos e estagiário, onde houve boa asceitabilidade. 

Outro peixe que se poderia utilizar, é a tilápia, por apresentar composição 

químicas e fisicas semelhantes a sardinha, e por ser uma espécie que se adapta bem ao 
nosso meio. 

Conclusão 

Em se obtendo um produto, que apresentou boa asceitabilidade em análize 
sensorial informal, pode-se adotar esta metodologia, para o melhoraproveitamento e 

conservação do pescado, bem como propiciar uma fonte de renda alternativa ao 

produtor rural.
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12. Outras Atividades Desenvolvidas 

12.1 Análise Sensorial com Mexilhão 

Avaliou-se na prática, executada no laboratório de tecnologia de pescado, 

juntamente com uma equipe de provadores, analisando-se a textura, de acordo com o 

tempo de cocção do mexilhão P. gema.
u 

Para obtenção de dados mais precisos a nível de experimento, as análises devem 
ser conduzidas no laboratorio de análise sensorial, com o técnico responsável, 

juntamente com a equipe treinada para o teste. 
O teste aplicado esta exposto em anexo. Esta prática apresentada pode ser 

utilizada a nivel de experimento com obtenção de dados precisos. 
A prática foi conduzida da seguinte maneira: 

1- Reuniu-se uma equipe de seis provadores 
2- Distribuiu-se 3 amostras à cada provador, com duas repetições, nos 

tempos de cocção de 3, 6, 9 e 12 minutos. 

3-As três amostras estavam relacionadas a variavel tamanho, sendo 

tamanho l, aquele mexilhão menor ou aproximadamente à 5,3 cm de concha, tamanho 2, 
aquele com até 7,9 cm e tamanho 3, maior que 7,9 cm. 

4-Entregou-se uma ficha aos provadores com um sistema para avaliação 
de textura, a qual recebia uma nota que variava de O à 12, sendo a nota O a condição da 
came não ter nenhuma firmeza, e 12 extremamente firme 

Realizou-se apenas uma repetição desta prática, sendo que paras dados mais 
precisos deve se fazer mais repetições. 

A prática foi de interesse do estagiario, pois pretende-se obter estes dados, para 
uma produção de mexilhões em conserva para escala comercial.

O 

12.2 Análise Centesimal, Química e Microbiológica da Tilápia. 

Acompanhou-se estas práticas com a pós graduanda Carla Pereira, onde o 

objetivo do trabalho era se fazer estas análises com o peixe fresco, a fim de compara-lo 
com resultados obtidos com produtos derivados da tilápia (surimi, rollmops, etc.).
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Através destas análises pode-se identificar alterações causadas no produto, por 

microorganismos ou autolize. Também realizou-se testes de identificação de alterações 
bacterianas e autólize. Os testes realizados foram o BVT, e TBA. Onde se adotou a 

metodologia apresentada na literatura. Os resultados servirão para a tese de 

mestrado da aluna 

12.3 Identificação de Peixe fresco 

Realizou-se práticas de identificação de peixe fresco, analizando as caracteristicas 

de frescor do pescado em que trabalhou-se. Analizou-se as sardinhas, as corvinas e os 
mexilhões, tomando como base para análise de frescor a metodologia apresentada na 
literatura. Na análise, as corvinas apresentavam caracteristicas de perda de frescor. 

12.4 Visita ao cultivo de Mexilhão 

Visitou-se 0 sistema de cultivo, no Ribeirão da Ilha, onde tomou-se nota das 

condições do cultivo_Este, apresentava-se adequado, em local de profundidade e 

condições de água, adequados para o cultivo 

Acompanhou-se a retirada da penca de molusco da água, que se seguiu de uma 
lavagem com jato WAP, que retirou o lodo aderido, sendo que as conchas ficaram 
limpas, diminuindo o potencial de contaminação 
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13. Conclusão
g 

O Brasil apresenta um grande potencial, para o estabelecimento de indústrias para 
o pescado. 

O beneficiamento do pescado propicia rendas, gera emprego, e permite que, no 
caso do produtor rural, conserve seu pescado para a obtenção de maiores rendas, uma 
vez que estes métodos, possibilita condições para uma melhor procura para a venda, 
além de poder agregar valor ao produto. 

A industrialização do pescado ocorre basicamente com sardinhas e camarões. 
Esta pequena diversidade de produtos tem levado o setor industrial a situações criticas, 

em geral pela escassez de materia-prima. 

A industrialização e beneficiamento do peixe de água .doce e' pequena e 

incipiente, e a comercialização, diretamente ao consumidor e para sistemas “pesque- 

pague”. Especificamente com a truta, já vem ocorrendo algum beneficiamento. Os 
principais problemas estão ligados à industrialização, ao beneficiamento e à inadequada 

estrutura de despesca, que gera perdas quantitativas na colheita do peixe produzido. Há 
um relativo receio dos piscicultores em aumentar a. produção e produtividade, enquanto 
não houver estruturas sólidas para a comercialização do produto. 

O beneficiamento dos moluscos limita-se ao cozimento e pré-cozimento, estando 
o mercado limitado a picos de demanda ou a acerto prévio com compradores. Uma 
produção permanente depende do acesso a mercados interestaduais, que exigem o 

beneficiamento e garantia de qualidade do produto. 

A produção de surimi, apresenta uma série de beneficios e vantagens, visto que 
não possui espinha, permite sabores atrativos e disponibilidade constante. É de fácil 

preparo, não possui odor característico nem agentes alérgicos, etc... Alem destes 

aspectos, seu custo de produção é altamente competitivo com ,ps preços de seus 

substitutos no mercado. 

O estágio desenvolvido nesta área, abre espaços para os produtores rurais, e cria 
a possibilidade de exploração de um novo campo de trabalho por parte dos Agrônomos.
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14. Considerações Finais 

O laboratorio de tecnologia de Pescado, está em grande desenvolvimento, bem 
equipado à nivel de bibliografias e laboratório. 

Pode-se contar com o Professor orientador e pos-graduandos freqüentemente, 
durante o periodo de estágio, no que diz respeito as atividades executadas e dúvidas 

surgidas. 

A tecnologia de pescado, é de grande interesse para nós, engenheiros agrônomos, 
uma vez que desta atividade, (baseado no seu potencial estadual e nacional) 

possivelmente possa sair perguntas durante nossa vida profissional. 

Despertou-me grande interesse a possibilidade da conservação do mexilhão, 

resultando em um bom produto. Esta atividade ainda exige estudos para a sua produção 
local, uma vez que se tem pouco ou nenhuma informação de sua industrialização e 

aspectos biológicos em Santa Catarina. 

O estágio curricular, de conclusão de curso, e' de grande importância, mas deveria 

ser colocado ao final do curso, uma vez que sendo no inicio da 9Ê fase não permite o 

acesso à algumas disciplinas finais, como exemplo “Tecnologia de Alimentos”.

\
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