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Sinopse: O estudo teve por objetivo determinar a vida de prateleira de filés

congelados de piramutaba durante 120 dias. Determinou-se a composição química

dos filés, obtendo-se os valores para proteína (18,42%), gordura (1,31%) e umidade

(79,4%), sendo a piramutaba utilizada nesta pesquisa nessa época do ano

classificada como peixe de filé magro. Durante o período de estocagem, os filés

mantiveram-se em qualidade ótima segundo as análises sensorial, físico-químicas,

(pH, nitrogênio das bases voláteis totais - N-BVT, capacidade de retenção de água -

ORA) e microbiológicas. A piramutaba manteve-se em qualidade ótima durante os

120 dias de congelamento, comprovando sua Importância como peixe de exportação

e consumo.

Palavras Chaves:

1. Piramutaba, 2. Brachypiatystoma vaillantii', 3.Congelamento de pescado 4. Vida

de prateleira.
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(è ABSTRACT

®  Piramutaba (Brachyplatystoma vaiílantii) is a very important fish to exportatlon In

^  the Amazon region. The main states which exploit it are Amapá, Amazonas

^  (highest amount caught in 1993 - 4.142 tons) and Pará (main exportar state). The

^  present study was developed to establish the shelf life of frozen fillets of

piramutaba during 120 days. Sensorial analyses as well as physic-chemical (pH,

nitrogen of total volatile bases - N -TVB, water retaining capacity - WRC) and
(J

microbiological analyses were determined periodically. The resuits indicate that

((j frozen fillets of piramutaba were kept first quality during the whole study. The fillets

present lean fillets (fat = 1,31 %) and presented 27% yield in relation to the weight

without guts and head, which influences positively to a long shelf life, and

of piramutaba used in this study in this period of the year was considered to

O

f

consequentiy its importance as an exportatlon fish.

Keywords:

1. Piramutaba, l.Brachyplatystoma vaiHantii, 3.Frozen fish, 4. Shelf life.
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%

(i . .^  A piramutaba {Brachyplatystoma vailiantii) é o peixe mais importante para a

®  exportação na região amazônica, sendo os principais estados que a exploram

^  Amapá, Amazonas (maior quantidade capturada ocorreu em 1993- 4.142t) e Pará

^  (principal estado exportador). Este trabalho teve a finalidade de determinar a vida

de prateleira de filés congelados de piramutaba por um período de 120 dias.

0  Foram realizadas periodicamente avaliações sensoriais bem como análises físico-

^  químicas (pH, nitrogênio das bases voláteis totais - N-BVT e capacidade de

retenção de água - CRA) e análises microbiológicas. O rendimento dos filés das^3

,■>
/

A

piramutabas evisceradas e sem cabeça usadas neste estudo foi de 27%. Os

resultados obtidos permitiram concluir que os filés de piramutaba congelados

permaneceram em qualidade ótima durante todo o período do estudo. A

piramutaba foi considerada um peixe de filé magro, com 1,31 % de gordura, o que

O  pode influenciar favoravelmente para que se tenha uma vida de prateleira longa,
O

favorecendo o potencial de exportação que esta espécie apresenta.

Palavras Chaves:

1. Piramutaba, 2. Brachyplatystoma vaillantii\ 3. Congelamento de pescado, 4.

Vida de prateleira.
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1. INTRODUÇÃO

^  •

A pesca na Amazônia constitui uma atividade de fundamental importância

%  econômica, social e cultural para a região. O potencial pesqueiro do interior da

bacia Amazônica encontra-se entre 425.000 a 1.500.000 toneladas/ano (Bayley,
'"ê

(ê

1981- Bayley & Petrere Jr., 1989). A atividade pesqueira contribui #

significativamente para a oferta de empregos e para a geração de renda no

rm
estado, com aproximadamente 45.000 ocupações indiretas e a produção de até

^  200.000 toneladas anuais de pescado, com o valor estimado em US$ 200 milhões

(Bayley & Petrere Jr., 1989; SEBRAE, 2001).

O pescado é a principal fonte de proteína não só para a população

('5 ribeirinha como também para a população local. Em 1996, a pesca no Estado do
:'5

Amazonas representou 30% da pesca extrativa no Brasil, ou cerca de 210.277

toneladas, com um consumo médio per capita de 56kg/hab/ano, maior que a

"5 média geral de outras regiões do Brasil (SEBRAE, 2001).
I

A piramutaba (Brachyplatystoma vailiantii) é a espécie de peixe de água

doce mais importante para o mercado de exportação de pescado do Brasil. Os

principais estados da Amazônia que exploram a piramutaba são Amapa,

Amazonas e Pará. Em 1980, a piramutaba foi o nono item na lista de produtos de

^  exportação do estado do Pará. Nos anos de 1986 e 1987 foi o terceiro pescado

exportado pelo Brasil, ficando abaixo das exportações do atum inteiro e

descabeçado e do pargo em postas ou filés. (IBAMA, 1999).

No Brasil, o desembarque geral da piramutaba apresentou um pico de

captura em 1977 de 28.829t; em 1992 ocorreu o menor nível de produção, de



7.506t. No ano seguinte o desembarque aumentou novamente para 15.004t e nos

^  anos posteriores a produção manteve-se em torno de 13.500t (IBAMA, 1999).

A piramutaba passa parte de sua vida no estuário do rio Amazonas, onde é

^  alvo da pesca industrial, feita pelo sistema de "arrasto de parelha", onde duas
^  embarcações emparelhadas puxam uma rede que vai "arrastando" o fundo do

mar e captura assim toda espécie de peixe que se encontra pelo caminho.

A piramutaba tem ampla aceitação no mercado internacional.

(Barthem & Goulding, 1997).

especialmente o norte-americano (único comprador de piramutaba

ihteira/descabeçada no período de 1992-1996), mas também são compradores

usuais a Nigéria, o Japão e a Espanha (IBAMA, 1994; 1999).

Quando as embarcações piramutabeiras vendem seu produto a um

5  frigorífico, dependendo do horário que as embarcações chegam ou até da

quantidade de piramutaba que será desembarcada, as piramutabas são

congeladas para que não estraguem e são trabalhadas nos dias seguintes,

através de descongelamento em tanques com água, beneficiados em produtos

que serão congelados novamente, embalados e comercializados (Carvalho, 2002,

comentário pessoal). A piramutaba beneficiada origina produtos como: filés com

pele e sem pele, postas, pedaços, descabeçada congelada, inteira congelada,

fresca eviscerada e eviscerada congelada (IBAMA, 1999).

Não há referências na literatura científica sobre a evolução da perda de

qualidade da piramutaba congelada. Este fato impede o estabelecimento de um

padrão de identificação da qualidade do produto final comercializado, mas

sabemos que devido a exportação, a vida de prateleira de seus produtos deve ser

longa para suportar o transporte e comercialização, portanto estudos científicos
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que determinem as alterações nas proteínas, gordura, aparência e sabor do filé

de piramutaba exposto a baixas temperaturas por longos períodos são

extremamente necessários e com isso determinar sua vida de prateleira para seu

consumo e exportação.

2. REVISÃO BIBLÍOGRÁFICA

2.1. Descrição da Espécie.

A piramutaba {Brachyplatystoma vaillantii] VALENCIENNES, 1840^ é uma

espécie de bagre de água doce da família Pimelodidae, Siluriformes, chegando -a

medir até 1m de comprimento e até 8kg de peso (Figura 1). Possui além dos

barbilhões comuns, dois barbilhões muito compridos na cabeça, e outros dois

grandes, começando na cabeça e indo até a cauda. Apresenta uma nadadeira

adiposa longa, maior que a base da nadadeira anal (Barthem, 1990; IBAMA,

1998).

/"V;

:'N



Figura 1: Piramutaba [Brachypíatystoma vailiantii, VALENCIENNES, 1840).
Fonte: Barthem & Goulding (1997).

A piramutaba tem ampla distribuição nas bacias da América do Sul (Figura

2), seus cardumes estão distribuídos desde a Bacia do Orinoco na Venezuela até

a bacia do rio Parnaíba, entre os Estados do Maranhão e Piauí (Barthem, 1990).

Pouco se sabe sobre a biologia desta espécie, devido à dificuldade de observá-la,

porque é um peixe de água turva e que nada próximo ao fundo dos rios. Os

pescadores precisam ser muito experientes para identificar os cardumes. Eles se

baseiam no movimento de alguns peixes que chegam à superfície quando atacam

suas presas (Barthem & Goulding, 1997).
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Figura 2. Distribuição da piramutaba nas bacias hidrográficas do norte da América
do Sul.
Fonte: Barthem & Goulding (1997).

Barthem & Goulding (1997) sugerem um modelo básico de migração da

piramutaba: (1) a Amazônia Ocidental seria sua principal área de desova; (2) as

migrações que ocorrem ao longo da calha do rio Amazonas estariam relacionadas

à alimentação e (3) o estuário Amazônico seria sua principal área de criação,

onde é alvo da frota pesqueira de Belém (Figura 3).
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Figura 3. Modelo básico da migração da piramutaba segundo Barthem & Gouldjng
(1997).1. Área de desova. 2. Área de alimentação. 3. Área de criação.
Fonte: Barthem & Goulding (1997).

2.2. Importância Econômica

As pescarias na Amazônia até 1960 eram consideradas de pequena escala

ou artesanal. Os peixes eram comercializados frescos ou salgados e não havia

estocagem em grande escala. No final dos anos 60, o governo brasileiro começou

a oferecer incentivos para aumentar o tamanho da frota pesqueira na Amazônia e

modernizar os equipamentos, especialmente no estuário. Por volta de 1968, as

primeiras indústrias frigoríficas se instalaram, principalmente no município de

Belém, dando início a pesca industrial. Estas indústrias tinham como objetivo

principal comprar, processar e estocar peixes para os mercados nacional e



l  internacional (Barthem & Goulding, 1997; IBAMA. 1999). Porém, as indústrias
I  perceberam que o mercado de exportação era o mais viável, comparado ao
§  rnercado regional, porque este valorizava mais o consumo de outras espécies de

peixes do que de bagres (Barthem & Goulding. 1997). Além de que. por questões

^  de hábito alimentar (tabu regional), os peixes lisos eram rejeitados e espécies
d

como a piramutaba. mapará (Hiphophytdimus spp), piraíba (S. filsmentosum) e

outros eram considerados "peixes reimosos"; segundo a crendice popular "comer

peixe reimoso pode engrossar o sangue e provocar problemas de saúde" (Smith,

O  1979).

'•5 Na metade dos anos 70, os bagres representaram menos de 1% dos
$
í) peixes comercializados em Manaus. De 1980 a 1990 representou apenas 2% da
'D

captura total em Iquitos, Peru. Em 1994. em Belém e na região estuarina, a

piramutaba e a dourada (6. flavicans) representaram 25% do total comercializado

e ao contrário das outras regiões, os bagres são considerados pescados

-  populares (Barthem & Goulding, 1997).
y

^  A piramutaba demonstrou boa conservação quando congelada e foi bem

aceita no mercado internacional, tais como nos Estados Unidos, Japao,

2^ Alemanha, Holanda e Nigéria, sendo considerada definitivamente como um bom

^  produto para exportação. O filé de piramutaba (Figura 4) possui um rendimento de

^  33% em relação ao peso total de seu corpo e não possui espinhas, por isso é um

importante produto para exportação; é exportado congelado, em bloco e sem pele

e representou de 1992 a 1996 cerca de 40%, com 6.855 toneladas em relação

aos demais produtos obtidos da piramutaba (IBAMA, 1999).
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Figura 4: Filé de piramutaba {Brachypistystoma vaillantüt VALENCIENNES, 1840).

A pesca industrial utiliza a rede de arrasto de fundo com o uso simultâneo

de dois barcos emparelhados. Quando os cardumes são localizados, por

experiência dos pescadores ou por sonares, uma das cordas do barco que esta

carregando a rede é transferida para o outro barco, dessa forma, os pescadores

puxam a rede que arrasta o fundo dos rios, a profundidades de 20 a 40m (Figura

5). A malha do saco-túnel é de 99mm entre nós extremos, com aproximadamente

45m de abertura e 75m de comprimento. A legislação estabelece o tamanho da

malha de fundo em 10cm (Barthem, 1990, Mello, 1993).

Pela primeira vez a pesca da piramutaba em escala industrial será proibida

na foz dos rios Amazonas e Pará, na região estuarina, entre 1° de outubro e 30 de

novembro de 2002 (Jornal A Crítica, 19 de julho de 2002). Essa medida visa evitar

a pesca de indivíduos juvenis com até lOcm de comprimento. Esse tamanho é

inadequado para o comércio, sendo estes peixes jogados fora pelos pescadores
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impedindo o ciclo de reprodução da espécie que precisa se desenvolver no

estuário para depois subir os rios e desovar nas cabeceiras.
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Figura 5. Pesca da piramutaba pelo método de arrasto de parelhas.
Fonte: Barthem & Goulding (1997).
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Na figura 6 podemos comparar os valores de desembarque na Amazônia

provenientes da pesca artesanal e industrial.
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Figura 6. Valores de desembarque da pesca artesanal e industriai na Amazônia.
Fonte: IBAMA, 1999.

A pesca artesanal no estuário teve seu maior pico de captura em 1977 com

6.271 toneladas. De 1982 até 1996, a produção estabilizou-se em torno de 1.500

toneladas. A pesca industrial no estuário é a principal responsável pela captura da

piramutaba e em 1977 apresentou um pico de captura de 22.486 toneladas.

Apesar de apresentar uma tendência de queda, representou 77% da captura total

de piramutaba em 1996 (10.419 toneladas) (IBAMA, 1999).
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A pesca artesanal no rio Amazonas teve seu destaque a partir de 1985
m

*  (1.231 toneladas), com maior pico em 1993 (4.242 toneladas), ultrapassando a

pesca artesanal no estuário, que foi de apenas 887 toneladas (IBAMA, 1999).

®  Os barcos arrasteiros de piramutaba desembarcam apenas parte de sua

(ü captura e descartam espécimes de pequenos tamanhos e espécies nâo

V#
comerciais. No passado a piramutaba era rejeitada quando tinha menos que 1kg.

Atualmente as indústrias da pesca processam piramutabas menores; algumas

(5 vezes os pescadores chegam a lançar 80% da captura total de volta ao rio após a

^  seleção. (IBAMA, 1999, 1992, Barthem, 1990).

9  A produção de piramutaba no Estado do Amapá é proveniente da pesca

artesanal e representa apenas 5% do total da produção do Estado, com cerca de

58 toneladas, sendo menos significativa que a pesca de outras espécies, como a

dourada {Brachyplatystoma flavicans), a gurijuba (Arius parkeírí) e o filhote ou

piraíba {Brachyplatystoma fílamentosum). A comercialização ocorre entre

pescador e feirante - uma parte do pescado sai da embarcação diretamente para

a feira e desta para o consumidor; a outra parcela é direcionada para outros

mercados, especialmente o de Belém, que compra diretamente dos pescadores

(IBAMA, 1999).

No Estado do Amazonas, a pesca da piramutaba teve importância a partir

de 1985, sendo que em 1993 ocorreu a maior quantidade capturada (4.142t)

registrada pelo Frigorífico de Iranduba - FRIUBA, que exportou boa parte da

produção (IBAMA, 1999). Cerca de 90% da produção dos peixes exportados no

Estado do Amazonas é de piramutaba (Barthem et ai, 1991; Ruffino, ef a/., 2000).
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Nas décadas de 70 e 80, o principal estado exportador era o Estado do

Pará. Em 1977, sua produção atingiu mais de 28.000 toneladas (IBAMA, 1999;

Barthem, 1990). Em 1986 exportou mais de US$ 12 milhões. Atualmente, a pesca

da piramutaba representa aproximadamente 2 milhões de dólares em exportação

(Barthem et ai, 1991; Ruffino, et al., 2000).

A diminuição dos estoques de piramutaba demonstrou que esta espécie

encontra-se sob ameaça de sobrepesca. A pesca industrial utilizando o arrasto de

parelhas aumentou o esforço de pesca, gerando conflitos sociais com os

pescadores artesanais. Para minimizar as perdas dos pescadores artesanais

foram tomadas medidas visando o controle das pescarias da piramutaba e melhor

aproveitamento do recurso, tais como delimitar a área da pesca industrial, o

número de barcos e o tamanho mínimo das malhas. Porém estas medidas

restritivas não foram suficientes para gerar o equilíbrio desejado. Os pescadores

artesanais não conseguiram competir com a pesca industrial, sendo que a única

maneira de se livrar dos prejuízos foi desacelerar a captura de piramutaba. A

desaceleração da pesca artesanal, a fragilidade da fiscalização e o elevado poder

destrutivo dos arrastos foram responsáveis pelo desequilíbrio do recurso (IBAMA,

1994; 1999).

A Figura 7 mostra uma indústria de beneficiamento de piramutaba, dotada

de toda a infraestrutura que determina o programa de controle de qualidade de

APPCC - Analise de Pontos Críticos de Controle (IBAMA, 1999).
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Figura 7 - Industria de beneficiamento de filé de piramutaba.

O IBAMA vem acompanhando o desenvolvimento da pesca da piramutaba

através do Grupo Permanente de Estudo da Piramutaba - GPE, onde

periodicamente reúne pesquisadores em Belém, com a finalidade de atualizar os

dados disponíveis, avaliar a situação da pesca deste estoque para recomendar

medidas reguladoras e sugestões para o ordenamento deste recurso pesqueiro.

Apenas cinco reuniões deste grupo foram realizadas nos últimos 25 anos, o

que limitou não só o trabalho dos pesquisadores como os resultados esperados.

As recomendações dos GPEs são muito semelhantes e se repetem, tais como

manutenção de áreas de proteção, redução de números de barcos arrasteiros

restrito a quarenta e oito (48), ampliação do tamanho mínimo da malha do saco-

túnel e outras, sem que se consiga implantá-las com um bom nível de eficiência.

Desta forma esta situação continua a ser um grande obstáculo para o

ordenamento desta pescaria.
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2.3. Qualidade do Pescado.

O pescado é um produto facilmente perecível, de rápida decomposição,

#  portanto, o seu correto armazenamento é essencial. Uma forma de retardar esse
#^  processo é a utilização de gelo na conservação do pescado recém-capturado ate
®  o seu beneficiamento e comercialização. Porém se há necessidade de se manter
#
í% o pescado conservado em um período de tempo superior a 10 dias, é necessário
%^  que se conserve o mesmo congelado (Suzuki, 1987).

®  Segundo Connell (1968), o congelamento é um procedimento tecnológico

usado para inibir, parcial ou totalmente, a ação prejudicial dos microorganismos e

das enzimas que começam a atuar. O autor deixa claro que este processo não

restaura as alterações que ocorreram antes do peixe ter sido congelado, ou seja,

se o pescado antes de ser congelado apresentar um certo grau de deterioração,

tais alterações serão mantidas durante o congelamento, armazenamento e

descongelamento, de forma irreversível.

Segundo Burgess et ai., (1965), o pescado congelado é aquele que foi

submetido a um processo de congelamento suficiente para reduzir sua

temperatura a um grau que possa conservar sua qualidade, devendo ser mantido

nessa temperatura durante o armazenamento, o transporte, a distribuição e a sua

venda final.

Segundo Nort (1988), o pescado congelado, a partir da matéria-prima fresca,

quando descongelada, tem aproximadamente a mesma qualidade do pescado

fresco não congelado, caso as técnicas de congelamento e descongelamento

tenham sido aplicadas corretamente.



9

9
^  Jesus et al. (1991), relata um problema grave que afeta a qualidade da

®  matéria-prima: o manejo do pescado pelos pescadores ainda durante a captura.

#  Aspectos como o longo tempo de permanência do pescado no convés, a duração

9
da viagem, as condições de armazenamento, a relação entre a quantidade de

®  gelo versus a quantidade do pescado, a altura das caixas dos barcos representam
9
§  efeitos negativos sobre as alterações químicas, enzimáticas e bacteriológicas.

9
Salienta também que a frota pesqueira, em geral, não possui condições

9

9  adequadas para o correto manuseio e armazenamento do pescado a bordo.
9

Todos estes fatores contribuem para a diminuição do tempo que o produto fica

9

>

armazenado sob congelamento.

9  Apesar do congelamento ser o método de conservação mais adequado para
' f

os alimentos em geral, vários autores relatam aspectos que podem contribuir

negativamente para a qualidade final do produto, caso o congelamento seja feito

de forma inadequada ou por um período longo de estocagem.

Suzuki (1987), menciona que a perda de qualidade durante o congelamento se

deve fundamentalmente à desnaturação das proteínas miofibrilares. Shenouda

(1980), cita a desnaturação protéica como fator que altera a qualidade e a textura

devido aos longos períodos de estocagem. A deterioração no flavor é devido à

formação de compostos de elevado peso molecular, pela oxidação dos lipídios ou

ainda pela degradação das proteínas. Melton (1983), afirma que as alterações

irreversíveis na cor e na aparência são devidas à desidratação protéica. Connel

(1968), explica que durante o armazenamento do pescado congelado, observa-se

alteração nas propriedades organolépticas.

De acordo com Ames & Poulter (1985), pelo menos quatro processos de

deterioração ocorrem durante o congelamento: (1) oxidação dos lipídios
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(§ (rancidez); (2) crescimento bacteriano no tecido; (3) processo enzimatico no

^  músculo do pescado e formação de hipoxantina, (sabor/odor amargo) e (4)

#  alteração da proteína, tornando o pescado fibroso.
9

Burgess et ai. (1965) relatam que o pescado não se congela uniformemente,

®  devido ao calor que é eliminado primeiramente a partir da superfície. O calor do
9

9  centro do pescado tende a sair para a superfície, portanto, o tempo gasto para o

?  calor ascender até o exterior depende da espessura do produto. Por exemplo, um
0

9  filé de lOcm de espessura tarda mais a congelar do que um de 5cm nas mesmas
9
(f condições.

^  Existe o congelamento rápido e o congelamento lento. O peixe fresco contém

9  aproximadamente 80% de água sob pressão atmosférica normal. A água pura

^  muda de líquido para sólido a 0°C, porém, a água da carne do peixe contém sais

dissolvidos que têm o efeito de baixar a temperatura na qual a água começa a

congelar. A temperatura exata de congelamento varia entre as espécies, mas é

geralmente entre -1®C e -2°C, acontecendo ainda que em -5°C, quando

aparentemente toda a água se congela, mais de 20% da água do músculo pode

ainda não estar congelada. Mesmo em -30°C, quase 10% da água mantém-se

descongelada (Clucas & Ward, 1986). Durante o congelamento, quando a

temperatura do pescado está em torno de 0°C, surge uma etapa crítica (entre

0° e -5°C) para a desnaturação protéica devido à formação de cristais de gelo.

Para que isto não ocorra, recomenda-se para um produto de boa qualidade, que o

tempo de permanência nesta etapa não seja superior a 2 horas. Quanto menos

tempo o pescado passar pela zona de máxima formação de cristais de gelo,

melhor será a sua qualidade em relação ao congelamento (Figura 8) (Clucas &

Ward, 1986).
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Figura 8. Curva típica de congelamento do peixe segundo Clucas & Ward, (1986).

y

Quando se congela um produto, congela-se primeiramente a água livre; se a

água de constituição das proteínas também atingir o ponto de congelamento, e1a

se libera da molécula protéica, deixando as cadeias laterais para se ligarem a

outras moléculas, isso provocará mudança na estrutura geral da proteína, sendo

esta alteração irreversível ocorrendo então a desnaturação protéica pelo frio. A

resistência da proteína miofibrilar a esse tipo de desnaturação depende e varia de

acordo com a espécie de pescado (Ogawa & Koike, 1987).

O resultado final e o efeito mais aparente do congelamento lento,

procedimento que não é recomendando, causa mudanças na textura pelo

rompimento das paredes das células. Além disso, a água contida dentro das

células é perdida e isto produzirá gotejamento ou "drip" maior quando os peixes

forem descongelados. O gotejamento no descongelamento pode causar uma

perda considerável no peso e originam uma textura rígida; isto também pode ser
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dentro das câmaras de estocagem. Essas flutuações na temperatura do produto

t

m
^  aumentado pela flutuação de temperatura durante a estocagem. Mesmo se um

®  produto for congelado rapidamente para que se criem só pequenos cristais de
#
(§ gelo, a água pode descongelar se o produto sofrer flutuações na temperatura

#

m

'S podem deteriorar até aquele pescado que foi congelado adequadamente, ou seja,

^  pelo congelamento rápido; os pequenos cristais se tornarão cada vez maiores e

®  causarão o rompimento das paredes das células (Clucas & Ward, 1986).

®  Segundo Nort (1988), o pescado congelado armazenado durante muito tempo

^  a temperaturas inadequadas pode apresentar aspecto duro, fibroso, esponjoso ou

®  seco, devido à perda de água dos tecidos, deixando-o seco e poroso, ficando

menos atrativo como alimento.

Para se evitar a desidratação no pescado congelado, "drip" (gotejamento) ou

perda do sabor, o peixe é mergulhado em água fria juntamente com polifosfatos

em níveis de 0,4 % e exposto ao ar de uma sala fria, obtendo-se assim uma capa

de gelo na superfície do peixe que se adere firmemente (glaseamento). Esta

camada de gelo colabora para manter a coloração dos filés assim como também

evita várias desvantagens do congelamento durante armazenagem como a

desidratação e a queima por congelamento (Carvalho, 1991).

Os filés são mais delicados em relação ao congelamento e por isso é muito

comum adicionar-se agentes químicos para diminuir essa fragilidade,

principalmente o ácido ascórbico e polifosfatos (Tanikawa, 1971).

A qualidade do produto congelado é, portanto, mais influenciada pela

velocidade do congelamento, porém, o descongelamento dos produtos também é

um fator muito importante. No descongelamento, a temperatura final do produto

exerce maior influência na qualidade do que na velocidade de descongelamento.



^  A temperatura ideal deve ser inferior a 5°C, é neste momento que se deve evitar

®  qualquer contaminação bacteriológica pelo manuseio. No descongelamento
9
9  ocorre o processo inverso do congelamento em relação ao centro geométrico do

9
^  produto. O aumento da temperatura inicia-se na superfície do produto e com o
9

9  tempo, avança para o seu interior, portanto, o centro do produto, ou seja, o seu
9

centro geométrico é o ponto mais demorado a atingir a temperatura desejada.

Quanto maior for a diferença entre a superfície e o centro geométrico, maior será

9  a temperatura ou tempo necessários para o correto descongelamento (Ogawa &
(f

Maia, 1999).

y

®  O rígido controle de qualidade exigido pela legislação dos países compradores

obrigou as indústrias pesqueiras a incrementar o controle de qualidade da

preparação e elaboração de seus produtos, que deve estar presente nos

diferentes estágios do processamento, desde a captura, o transporte, o

beneficiamento e a estocagem até a comercialização. Na Suécia, a exigência de

temperatura mais alta permitida para a câmara de armazenamento e/ou veículo

transportador é de -18°C. As mesmas exigências estão sendo discutidas no

Mercado Europeu e também no brasileiro, visto que os consumidores estão mais

atentos e conscientes da importância da qualidade, desde a produção até o

consumo (Sacconi, 1988).

A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Portaria

No. 451, de 19 de setembro de 1997) refere códigos de práticas sanitárias gerais

para pescado congelado e contém informações relacionadas à higiene e sanidade

na indústria pesqueira. (Brasil, 1978,1997).
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3. OBJETIVOS

#

#

m

#

9

9

9
dp 3.1. Geral.

9

9

9

9
^  qualidade de filés congelados de piramutaba (Brachyplatystoma vailiantii)

9

O presente trabalho tem como objetivo determinar as variações da

durante 120 dias de estocagem a -20°C.

3.2. Específicos

•  Determinar a composição químico-centesimal dos filés congelados de

piramutaba,

•  Determinar a variação da qualidade dos filés congelados de piramutaba

através da avaliação das características sensoriais, físico-químicas e

microbiológicas, visando conhecer sua vida de prateleira.'
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(# 4. MATERIAL E MÉTODOS
<9

m

4.1 MATERIAL

9
4.1.1. Matéria-prima

At

(t Foram adquiridos 80 exemplares de piramutaba congeladas a -20°C, sem

y

0

\ /

.-Wl
t

^•5

vísceras e sem cabeça, diretamente do frigorífico ECOPEIXE Ltda, localizado no

município de Manacapuru, a cerca de 80 quilômetros da cidade de Manaus - AM.

O comprimento padrão das piramutabas sem vísceras e sem cabeça variou de

18cm a 35cm, apresentando um intervalo de 24,37 ± 3,33cm. O peso da

piramutaba sem vísceras e sem cabeça variou de 130g a 940g, com um intervalo

de 385,5g ± 174,96g. Os exemplares foram transportados congelados

individualmente até o laboratório de Tecnologia do Pescado, da Coordenação de

Pesquisa em Tecnologia de Alimentos do Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (CTPA/INPA).

4.2. METODOLOGIA

4.2.1. Preparação dos filés

Os peixes congelados individualmente foram descongelados e refrigerados

a 7°C, durante uma noite. Em seguida, foram lavados e removidos os filés apenas

do lado direito do peixe para evitar que o mesmo peixe fosse analisado duas
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vezes. O peso dos filés do lado direito do peixe variou de 40,87g a 272,76g, com

um intervalo de 103,37g ± 44,23g.t

9

9

9
4.2.2. Congelamento e estocagem dos filés

9

9

Os filés foram imediatamente congelados em congelador industrial a -35°C

9
^  Foi obtido com isso, a curva de congelamento rápido durante este procedimento.

Os filés congelados foram então embalados em filme de polietileno e9

9

m  estocados em câmara de armazenamento a -20°C, durante os 120 dias de

9
experimento.

4.3. ANÁLISES LABORATORIAIS

4.3.1. Determinações físico-químicas

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicatas sobre os filés de

piramutaba, considerando-se como tempo O (zero) o início do experimento e a

cada 15 dias, até o término do experimento, aos 120 dias. Cinco filés de

piramutaba eram retirados aleatoriamente do congelador e descongelados à

temperatura de geladeira (±7°C) por um período de 12 horas e em seguida

triturados e homogeneizados (Figura 9).
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fôrmas de alumínio (previamente secas e frias). O
 material permaneceu por

aproximadamente 12 horas na estufa até peso constante. A
 umidade foi calculada

através da diferença do peso inicial e o peso final e expressa como a média da
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triplicata, segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (São Paulo,

1985).

b) Gordura:

%

^  Foram pesadas, em triplicata, cerca de 5g da amostra seca em um tubo de
(l| Soxhiet tampado com algodão. A extração da gordura foi realizada no aparelho de

Soxhiet utilizando como solvente éter de petróleo, segundo as Normas Analíticas

do Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, 1985).
%
m

c) Proteína:

Foram pesados, em triplicata, cerca de 0,2g do material seco em papel
manteiga. Em seguida o material foi digerido com 5ml de ácido suifúrico P.A. com

cerca de 2g de mistura catalítica, aquecida a 350°C até completa digestão. Em

seguida, a mistura foi transferida para um balão volumétrico de lOOmI e

completado o volume com água destilada. Na destilação foram utilizados lOmI de

solução digerida, no frasco do destilador, neutralizada com cerca de 20ml de

solução de hidróxido de sódio a 40%. Ligado o destilador, a amônia liberada foi

recebida em 5ml de solução de ácido bórico saturado contendo 2 gotas do

indicador verde de bromocresol e vermelho de metila 30:20. A titulação foi
realizada com ácido clorídrico 0,02N. O resultado foi expresso como média de

triplicata, utilizando o fator de conversão para proteína de 6,25. A técnica utilizada

seguiu os métodos da A.O.A.C. (1990).
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^  d) Cinza:

't Em cadinhos secos em mufla a 550°C, resfriados em dessecador, pesou-

,§ se aproximadamente 1g da amostra seca e desengordurada. As amostras foram

®  analisadas em triplicatas. Em seguida, as amostras foram carbonizadas e
9

9  submetidas ao aquecimento em mufla a 550^0 até a mineralização total. O

^  resultado foi expresso como média de triplicata, segundo as Normas Analíticas do
Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, 1985).

4.3.1.2. Determinação do pH

Foram pesadas, em triplicatas, lOg da amostra homogeneizada em lOOmI

de água destilada, decantando-se o sobrenadante e lendo em potenciômetro. O

resultado foi expresso como média de triplicata, segundo as Normas Analíticas do

Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, 1985).

4.3.1.3. Determinação do Nitrogênio das Bases Voláteis Totais

(N-BVT).

As análises foram realizadas em triplicatas, de acordo com Wootion &

Chuah (1981) modificado por Jesus (1999) quanto a concentração de TOA.

Pesou-se 2,5g da amostra triturada e homogeneizada, lavada e filtrada com

solução de ácido tricloroacético 7,5% resfriado, completando o volume em um

balão volumétrico de 25ml. Para a destilação, retirou-se apenas lOmI da solução

colocada em tubos de micro-Kjeldahl, neutralizada com lOmI de hidróxido de
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9
9  sódio 40% para liberação da amônia, que foi recebida em 5ml de ácido bórico

#^  saturado com duas gotas de indicador verde de bromocresol e vermelho de

9  metila. A titulação foi realizada com ácido clorídrico 0,02N e o resultado foi
9
,j| expresso em mgN/100g da amostra. O resultado foi expresso como média de
A

triplicata.

(i

9  4.3.1.4. Capacidade de retenção de água (ORA)

9

Foi utilizada a técnica de Roussel & Cheftel (1990) modificada por Souza
'9
9  (2001). Foi expressa como g/% de água retida em cada 100 gramas de água

^  presente na amostra antes de centrifugar. As análises foram feitas em triplicatas,

9  utilizando-se 5g da amostra triturada e homogeneizada, pesada em um tubo de

centrífuga com papel de filtro picado e comprimido no fundo do tubo e

centrifugada a 3.000 rpm por 10 minutos em centrífuga de marca SORVAL Rt

60008. O resultado foi expresso como a média de triplicata (Figura 10).
m



Sí:5?:NS.n>

Figura 10 — A. Centrífuga utilizada na determinação da capacidade de retenção da

água. B. Rotor utilizado nas análises. C. Tubo com papel absorvente picado e

amostra previamente triturada e homogeneizada para determinação da

capacidade de retenção de água.

4.3.2. ANÁLISE SENSORIAL

Para a análise sensorial dos filés congelados utilizou-se o Quadro de

Avaliação proposto por Clucas & Ward, (1996) (Quadro 1), que atribuíram às

avaliações de qualidade de: Ótima, Boa, Média, Baixa e Muito Baixa, modificada

para o presente experimento, quanto às características organolépticas, atribuindo-

se valores de qualidades de 4: Ótima. 3: Boa, 2; Média, 1; Baixa e 0: Multo Baixa.

Os escores variaram de 28 pontos (Qualidade Ótima) a Zero pontos (Qualidade

Muito Baixa). As amostras de filés descongelados, foram cortados em pedaços,



envoltas em folha de alumínio e cozidas em vapor (banho-maria) entre placas de

petri, durante 15 minutos cada lado (Amerine et ai, 1965; Raharjo et ai, 1993).

Para diminuir a fadiga sensorial dos paineiiistas, o máximo de 3 amostras foi

examinado por sessão. Três membros treinados detectaram as variações do

cheiro, aparência da carne, transparência da pele, muco, textura, sabor e danos

ao filé (Figura 11).

im
9

t; ■■

Figura 11. A: Amostra de filés de piramutaba sendo preparados para cozimento e

análise sensorial. B. Amostras de filés embrulhadas com papel alumínio para

evitar influências visuais e liberação do odor. C. Amostras cozidas a vapor

para análise sensorial.



envoltas em folha de alumínio e cozidas em vapor (banho-maria) entre placas de

petri, durante 15 minutos cada lado (Amerine et a/., 1965; Raharjo et aí., 1993).

Para diminuir a fadiga sensorial dos paineilistas, o máximo de 3 amostras foi

examinado por sessão. Três membros treinados detectaram as variações do

cheiro, aparência da carne, transparência da pele. muco, textura, sabor e danos

ao filé (Figura 11).

Figura 11. A: Amostra de filés de piramutaba sendo preparados para cozimento e
análise sensorial. B. Amostras de filés embrulhadas com papel alumínio para

evitar influências visuais e liberação do odor. C. Amostras cozidas a vapor

para análise sensorial.
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Quadro 1: Folha de avaliação da qualidade organoléptica de filés

congelados e descongelados.

4 - Ótima 3 - Boa 2 - Média 1 - Baixa II 0 - Muito
11 Baixa

Cheiro Sem cheiro Leve cheiro

de peixe
Notável

cheiro de

peixe

Cheiro de

peixe forte
Odor

pronuncíável

Cor da carne Transparente
(branco)

Transparent
e tomando-

se

translúcido

Translúcido Opaco Opaco/
cinza/

marrom

Transparência da
membrana

Transparente Tomando-se

translúcido

Translúcido/

opaco

Membrana

cinza/

marrom/

opaca

Membrana

cinza/

marrom/

mucoso/

pútrido

Muco Sem muco Levemente

mucoso

(muco claro)

Muco

notável

(muco claro)

Muito

mucoso,

com muco

visível (cinza
esverdeado,
marrom)

Muito

mucoso,

muco

escuro,

opaco

Textura e sabor

do filé

Firme e elástico

(volta rápido
completamente)

Carne firme

- mas um

pouco

menos

elástica

(volta, mas
um pouco

lentamente)

Carne um

pouco mole
(não volta

após
pressão)

Came mole

-não

retorna após
pressão

Carne

separando-
se, bem
mole

Danos à carne Leves manchas,
fissuras

1-2 defeitos

leves

(pequenas
fissuras,
manchas

leves)

3-5 defeitos

leves

(fissuras,
manchas

leves)

5 defeitos
pequenos

(fissuras,
manchas

leves)

Filés

danificados,
rachados,
manchados

Rachaduras Sem rachaduras Rachaduras

delicadas

Rachaduras

leves

Rachaduras

moderadas

Rachaduras

severas

SUBTOTAL

TOTAL

Fonte: Clucas & Ward, 1986, traduzido para esta pesquisa.
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^  4.3.3. - ANÁLISES MICROBIOLOGICAS

#

m

®  As contagens bacterianas realizadas foram: contagem total de aeróbios

m  mesófilos a 35''C por 48 tioras, psicrotróficos a 7''C (NMP) por 10 dias e psicrofilos

a 20''C por 4 dias e número de coliformes totais e fecais (NMP). As análises
m

9  ocorreram nos períodos de 15, 30, 45 e 105 dias de armazenamento congelado,
(A

0  seguindo a metodologia descrita por LANARA (1981) e ICMSF (1983), sob as

®  amostras previamente descongeladas em refrigerador a +7°C durante uma noite.

0  A partir das amostras obtidas, foram preparadas diluições sucessivas na

®  (10^); dessa diluição obteve-se 1,0ml para 9,0ml do diluente (10"^) e assim
0

0

proporção de lOg da amostra para 90ml de solução salina peptonada a 0,1%

sucessivamente até a diluição de 10"®. Os resultados foram expressos em

M
Unidades Formadoras de Colônias (UFC/g).

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

As relações entre Peso-Comprimento e Peso do Filé - Comprimento

foram descritas para o conjunto de dados pela função potência:

W = a*Cf

Onde:

W = Peso eviscerado da piramutaba / Peso do Filé da piramutaba (g)

Cp = Comprimento sem cabeça (cm)

a = Intercessão da ordenada

b = Coeficiente de regressão (declividade da reta)
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O melhor ajuste entre estas relações foi definido observando o coeficiente

de correlação (r) e a distribuição dos residuos.

Para verificar as variações ao longo do período estudado das diferentes

determinações físico-químicas (pH, NBVT, CRA) e análise sensorial utilizou-se

estatística descritiva onde foram observados valores médios e desvio padrão de

cada uma.

Com a finalidade de verificar o rendimento de filé da espécie estudada foi

realizada uma análise de comparação de médias entre o peso eviscerado-sem

cabeça e peso do filé da qual foi extraída a porcentagem de rendimento do filé.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Relação Peso-Comprimente Sem Cabeça e Peso do Filé -

Comprimento Sem Cabeça.

As regressões entre peso eviscerado e comprimento sem cabeça da

piramutaba, peso do filé e comprimento sem cabeça da piramutaba para o total de

dados amostrados foram significativas (p<0,001). Existe uma correlação muito

boa nos dois casos, com os valores do coeficiente de correlação acima de 0,80

(Tabela 1).
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Tabela 1. Coeficientes de regressão da relação entre peso eviscerado -
comprimento sem cabeça da piramutaba e peso do filé — comprimento sem
cabeça da piramutaba: n = tamanho da amostra; a = intercepto da regressão;
b = coeficiente da regressão; E. p. (b) == erro padrão do b; r^ = coeficiente de
determinação.

Relações n a b E. p.

(b)

peso eviscerado — comprimento 80 -789,95 48,22 2,35 0,91

sem cabeça

peso do filé - comprimento sem 80 -184,08 11,80 0,68 0,88

cabeça

A análise gráfica dos resíduos mostrou distribuição aleatória em torno do

zero com uma leve heterocedasticidade nos comprimentos maiores, no caso da

relação peso eviscerado x comprimento sem cabeça da piramutaba (Figura 12).

Barthem (1990), também encontrou uma alta correlação para a relação entre o

peso total e comprimento furcal da piramutaba no estuário, sugerindo um

excelente ajuste dos dados e a confiabilidade da relação para a conversão dessas

variáveis para peixe vivo.
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Figura 12. A. Relações peso eviscerado — comprimento sem cabeça da piramutaba
e B seus respectivos resíduos. C. Relações peso do filé - comprimento sem cabeça
da piramutaba e D seus respectivos resíduos.

5.2. Rendimento dos filés das piramutabas evisceradas - sem cabeça

As regressões entre peso eviscerado - sem cabeça e peso dos filés das

piramutabas utilizadas neste estudo foram significativas (p<0,001). Existe uma

correlação positiva, com os valores do coeficiente de correlação acima de 0,90

(Figura 13). O rendimento dos filés das piramutabas evisceradas - sem cabeça

utilizadas neste estudo foi de 27%. Estes resultados se aproximam do obtido pelo

ÍBAMA (1999), onde o rendimento dos filés para piramutabas inteiras, ou seja,

com vísceras e com cabeça é de 33%.
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Figura 13. A. Relações peso eviscerado — sem cabeça e peso do filé. B. Resíduos
da relação.

5.3. Composição centesimal, avaliação sensoríal e curva de congelamento.

A qualidade dos produtos pesqueiros é influenciada por diversos fatores.

Entre os mais importantes figuram a composição química do pescado, a

manipulação e o tratamento prévio ao congelado, método de congelamento

praticado e cuidados durante o armazenamento.

A composição do pescado exerce importante influência sobre a

possibilidade de se congelar uma espécie satisfatoriamente. Para a estocagem

congelada de peixes considerados gordos, a rancidez é um grande problema,

ocorrendo rapidamente a temperaturas de -15°C, significante em -20®C e lenta em

-35°C. Para evitar a rancidez, é necessário prevenir que o oxigênio entre em

contato com o peixe, sendo isso possível, por exemplo através de embalagens a

vácuo (Almas, 1981).
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A composição química do músculo das espécies de pescado estudadas

encontra-se na Tabela 2. Esses resultados foram similares aos apresentados por

Junk, (1985) para a mesma espécie, considerando o exemplar inteiro.

Tabela 2. Composição química-centesimal de filé de piramutaba {Brachyplatystoma
vaiUantü) (g. por lOOg).

120 dias de estocagem
congelada

Valores encontrados por Junk
(1985)

Umidade 79,40 76,0

Gordura 1,31 4,8*

Proteína 18,42 18,6

Cinza 0,87 0.6

* Autor analisou peixe inteiro.

Almás (1981) classificou os peixes em três tipos, de acordo com a

porcentagem de gordura e valor energético (Kcal/1 OOg): magro: 0,2 a 0,8% e 80-

90 kcal/1 OOg, semi-gordo: 2 a 5,7% e 90-160 kcal/1 OOg e gordo: 8-14% e 150-220

kcal/1 OOg. Segundo esta classificação, a piramutaba é considerada um peixe de

filé magro. Entretanto, em geral, os bagres apresentam grande variação de teores

de gordura devido a época de desova.

A composição química dos peixes varia consideravelmente entre as

espécies e entre os indivíduos de uma mesma espécie. Fatores como idade,

sexo, meio ambiente e estação do ano, períodos de escassez alimentar, desova

ou migração estão intimamente ligados à alimentação. Durante os períodos de

intensa alimentação, o conteúdo de proteínas aumenta levemente no início

enquanto que os lipídios aumentam rapidamente (Huss, 1988; Jesus, 1989).

A composição centésima! dos filés congelados de piramutaba apresentou

valores de umidade e proteína compatíveis aos valores encontrados na literatura



#

m
^  para peixes. Junk (1985), analisou a composição química de 40 espécies de

#

peixes dos rios amazônicos e observou que a grande maioria mostrava

#  sazonalidade acentuada em relação ao acúmulo de lipídios no músculo, pois

^  realizam migrações de desova e/ou trófica. Dentre estas espécies encontramos

«

H  dourada {Brachyplatystoma fíavicans) e o filhote {Brachyplafystoma

as análises de alguns bagres do mesmo gênero que a piramutaba, como a

^  filamentosum). A composição centesimal da dourada apresenta valores de
9

®  umidade de 80,4% +1,4, proteína 18,3% +1,0, gordura 0,6% +0,8 e cinza 0,7%

0  +0,2; e a composição centesimal para o filhote apresenta valores de umidade de

0

0

0

0

0

0

80,8% +1,3, proteína 17,9% +1,0, gordura 0,6% +0,7 e cinzas 0,7% +0,2. Vale

salientar também os valores que o autor encontrou para o jaraqui

{Semaprochilodus sp): umidade 72,0% + 4,1%, proteína 18,1 +2,3, gordura 8,2%

+4,9% e cinza 1,7% +0,6; aracú (Shizodon fasciatum): umidade 72%, proteína

15%, gordura 6% e cinza 0,5%. Para o mapará {Hypophtaimus edentatus) os

valores na época da cheia dos rios foram: umidade 56%, proteína 15%, gordura

32% e cinza 0,5%.

A Figura 14 mostra os resultados da análise sensorial realizada nos filés

congelados durante os 120 dias de estocagem, de acordo com a tabela de

variação da qualidade sensorial (teste de degustação) proposta por Clucas &

Ward (1986) (Quadro 1).

Entre todas as determinações analisadas com os filés congelados de

piramutaba durante 120 dias, a que apresentou maior variação nos dados foi a

análise sensorial. Os escores variaram de 27 pontos (maior valor) obtido no início

do experimento, até 22 pontos (menor valor), obtido ao final do experimento, após

120 dias de estocagem sob congelamento, com valor médio de 24,44 ± 1,67.
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Av.Sensoríal x Dias
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Figura 14. Pontos de avaliação sensoríal dos filés de piramutaba congelados

durante 120 dias.

A análise sensoríal é a avaliação mais comum para avaliação da qualidade

do pescado por vários motivos; necessidade de rapidez na avaliação do produto,

facilidade de execução e preço acessível. É uma análise subjetiva, pois depende

dos órgãos do sentido, da experiência e da capacidade de julgamento e

treinamento dos paineilistas e de fatores externos tais como local da avaliação,

estado emocional do analista, sua saúde, o que fez antes do exame (bebeu,

fumou, provou outro produto antes da análise, etc.). A pontuação das qualidades

sensoriais somadas utilizada neste trabalho dá informações a respeito da

qualidade do pescado classificando-o em qualidade ótima, boa, média, baixa e

muito baixa. As informações obtidas da análise sensoríal devem ser usadas em

paralelo a outras análises físico-químicas e microbiológicas, fornecendo assim

dados suficientes sobre a qualidade do produto (Ruivo, 1968).
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Os resultados mostram que durante 120 dias de estocagem congelada, os

filés de piramutaba sofreram pequena variação quanto às qualidades

9

•

m

m

#

#  organolépticas analisadas, permanecendo sempre em qualidade ótima

A espessura dos filés de piramutaba usados neste trabalho contribuiu para

com isso a manutenção de boas condições físicas das amostras (Figura 15).

9

9  o congelamento uniforme e permanência de aproximadamente 40 minutos na
9
^  zona crítica de cristalização (O e -2°C), caracterizando um congelamento rápido e

9

9

9  Estes resultados estão de acordo com aqueles sugeridos por Clucas & Ward,
9
0  (1986) e Almas, (1981) (Figura 8).

9

9

9

9

9

9
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Zona Crítica
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Figura 15. Curva de congelamento das amostras de filés de piramutaba obtida
neste experimento.

5.4. Determinações físico-químícas de pH, Nitrogênio das Bases Voláteis

Totais (N-BVT) e Capacidade de Retenção de Água (ORA).

Na Tabela 3 apresentamos os resultados das determinações de pH,

Nitrogênio das bases voláteis totais (N-BVT) e da capacidade de retenção da

água (ORA), durante os 120 dias de estocagem sob congelamento.
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Tabela 3. Resultados obtidos de pH, N-BVT e CRA para os filés de piramutaba
congelados durante este experimento.

DIAS pH N-BVT CRA

0 6,72 20,22 96,40

15 6,81 17,33 97,90

30 6,72 17,33 96,80

45 6,74 19,24 92,67

60 6,79 20,22 95,30

75 6,76 19,20 96,40

90 6,73 17,33 95,40

105 6,73 18,29 95,76

120 6,80 20,22 95,56

Entre todas as determinações físico químicas analisadas com o filés

congelados de piramutaba durante 120 dias, o pH teve uma menor variabilidade

nos dados, com média de 6,76 ±0,04 (Tabela 4). Estes resultados indicam que o

tempo total de conservação (120 dias) não interferiu na qualidade de conservação

da piramutaba, mantendo-a em qualidade ótima durante todo o experimento.

Tabela 4. Resultado dos valores médios, máximos, mínimos e desvio padrão de

cada uma das determinações físico-quimicas (pH, N-BVT, CRA) estudadas.

pH N-BVT CRA

Média 6,76 18,82 95,80

Desv. Pad. 0,04 1,28 1,43

mínimo 6,72 17,33 92,67

máximo 6,81 20,22 97,90

n 9 9 9

C:
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^  O pH influencia a alteração das enzimas e os microorganismos apos a
*  captura e o rigor mortis. O pH do tecido muscular do pescado vivo é proximo a
*  neutralidade (=7,0). Depois da morte ocorre a degradação anaerobica do
9  glicogênio acumulando ácido lático no músculo, este acúmulo ocasiona uma
*  diminuição no pH (6,0 a 6,5) normalmente dentro dos primeiros dias. Durante as

*  mudanças pós-morte, o pH fica mais ou menos constante ou aumentando
^  ligeiramente devido à formação de compostos básicos pela ação das enzimas e
*  das bactérias, podendo atingir até 7,0 ou mais. O pH pós-morte varia segundo

0  cada espécie, método de captura, área de pesca e época do ano (Huss, 1988).

Uma menor concentração de ácido lático produz pH mais alto. As bactérias

que deterioram o pescado são mais ativas em um pH mais elevado. Os files
congelados de pescados com maior pH tornam-se mais quebradiços,
apresentando coloração pálida, amarronzada, textura mais mole e um sabor

azedo, todas essas características podem estar associadas à dificuldade de

rápido congelamento de peixes de grande tamanho, (Ashie et al., 1996).

Ciarlo ef al. (1985) estudando músculo, filés e minced congelados de

"hake" {Meriuccius hubbsi) durante 10 meses, verificaram que o pH aumentou

linearmente com o tempo de armazenamento, porém nos primeiros quatro meses

a variação de pH foi mínima, o que coincidiu com os resultados obtidos neste
^  estudo.

m

m

A medida de pH não deve ser utilizada individualmente como índice de

frescor, pois pode levar a falsas avaliações devendo ser acompanhada por

análises sensoriais e físico-químicas e microbioiógicas (Nort, 1988).

O pescado refrigerado pode ser deteriorado pela ação enzimática e

bacteriana, resultando na produção de vários compostos nitrogenados não
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protéicos, sendo os mais freqüentes a trimetilamina, a dimetilamina. a amônia e
ácidos voláteis. Seu teor é dado pela determinação das bases voláteis, que

aumenta em função da deterioração. O limite legal no Brasil é de 30 miligramas

de nitrogênio por 100 gramas de pescado (Brasil, 1978,1997).
*  A amônia existe normalmente na célula viva, mas as quantidades só são
9

9

9

9

importantes em duas fases após a captura. Na primeira fase, o acúmulo de
amônia provém da degradação de nucleotídeos que finalmente formam amônia.

9

9

9

9

m

m

m

«  Na segunda fase a produção de amônia e aminas voláteis é devido à proliferação
de microorganismos que degradam os aminoácidos e peptídios através da
desaminação e descarboxilação (Guzmán, 1988), ou seja, no início do

9  armazenamento o conteúdo de N-BVT é baixo e quando o pescado está próximo

à rejeição o conteúdo de N-BVT aumenta rapidamente. Os valores de N-BVT nao
podem ser utilizados para estimar o grau de frescor nas primeiras etapas do
armazenamento mas sim nas últimas etapas, para a avaliação do grau de

deterioração. Também existe grande variação de valores de N-BVT entre as

espécies de água doce (Huss, 1988).

Na Amazônia, quando o pescado é capturado nos rios, é armazenado nas

urnas dos barcos, em condições não apropriadas para sua correta armazenagem,

propiciando vantagens para o crescimento de bactérias deterioradas do pescado,
como foi o caso da piramutaba, como mostra a primeira análise de N-BVT, com

valor de 20,22%.

Valencia et aí. (1970), afirmaram que os valores obtidos para N-BVT não

apresentam variações significativas quando o pescado é congelado porque o

aumento no N-BVT depende da atividade bacteriana, que neste caso encontra-se

m.

C\
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inibida pela temperatura, o que coincidiu com os resultados obtidos para N-BVT

durante todo o experimento.

Quando se aplica uma certa pressão sobre o músculo do pescado, os

fluidos do tecido são expulsos. A medida do líquido liberado é usada para estimar

a capacidade de retenção de água. A capacidade de retenção de água varia com

as condições físicas do pescado, maturação sexual, desova, etc, e é baixa

quando o músculo está na fase de rigor mortis, mas depois aumenta novamente e

em armazenamento prolongado ela geralmente diminui (Huss, 1988).

O músculo com alta capacidade de retenção de água - CRA apresenta-se

suculento e é classificado como de qualidade ótima; quando ocorre o oposto, o

^  músculo perde a maior parte da água e tem a aparência seca e textura esponjosa.

^  Os valores de CRA coincidiram com os resultados da análise sensorial,

confirmando a classificação em qualidade ótima dos filés congelados de

piramutaba.

Portanto, as determinações de pH, nitrogênio das bases voláteis totais (N-

BVT), capacidade de retenção de água -CRA não apresentaram variação

significativa durante o período de armazenamento, variando de 96,4 a 95,56%,

garantindo o pescado em qualidade ótima, coincidindo com os valores da análise

sensorial.

5.5. Análises Microblológicas

Os resultados das contagens microblológicas dos filés congelados de

piramutaba estão apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5. Contagem microbioíógica dos filés congelados de piramutaba durante
120 dias de estocagem sob congelamento.

Tempo
(dias)

Mesófilos

a35«C

(UFC/g)

Psicrófilos

a20°C

(UFC/g)

Psicrotróflcos

a 7«C (UFC/g)
Bolores e

Leveduras

Coliformes

Totais

(NMP/g)

Coliformes

Fecais

15 2,3x10" 6,8x10" 3,7x10" 5,9x10^ 460 Ausência

30 1,3x10" 3,4 X 10" 1,2x10" 1,1 X 10" 2,3 Ausência

45 1,3x10^ 5,2x10** 3,9x10" 4,0x10" 20 Ausência

120 2,0x10" 1,7x10° 1,7x10" 2,3x10" 1100 Ausência

De acordo com Huss (1988), a flora bacteriana do peixe vivo está presente

na pele entre 10^ a lO^/cm^, nas guelras entre 10® a 10®/g e no intestino entre 10®

a 10®/g, mas o músculo é estéril. Em pescados de ambientes temperados e de

águas limpas, os valores bacterianos encontrados na pele variam de 10 -100/cm^

enquanto que para os de ambiente tropical ou águas contaminadas são muito

mais altos. A flora bacteriana do pescado de águas temperadas está

representada na maior parte por bacilos aeróbicos, anaeróbicos facultativos,

psicrotrófilos, gram-negativos dos gêneros Pseudomonas, Alteromonas,

Moraxella, Acinetobacter, Flayobacteríum e outras enquanto que para águas

tropicais encontram-se mais bactérias gram-positivas como Micrococcus, Bacilius

e coliformes. Para peixes de água doce, encontra-se alta proporção de bactérias

gram-positivas como Streptococcus, Micrococcus, Bacilius, Aeromonas e

coliformes.

Microorganismos psicrófilos são aqueles cuja temperatura de crescimento

encontra-se entre 0°C a 20°C, com ótimo entre 10°C e 15®C. Microorganismos

psicrotrófilos são aqueles capazes de se desenvolver entre 0®C e 7®C, com

produção de colônias ou turvação de colônia entre sete a 10 dias.

Microorganismos mesófilos são aqueles que se desenvolvem entre 20®C a 40®C
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#  (Franco & Landgraf, 1996). Em ambientes temperados, as bactérias psicrófiías

m

9  io°c.

m

#

m

9  finalidade informar sobre o padrão de higiene durante o manuseio e elaboração
m

m

m

m

#  alimento congelado não é baseado na sua microfiora, mas em outros fatores tais

m

m

são mais comuns pois estão adaptadas a se desenvolver em temperaturas de 1 a

Diferentemente dos outros métodos de avaliação do frescor do pescado, a

análise microbiológica não dá nenhuma informação sobre a qualidade, sendo sua

do produto e a possível presença de bactérias ou organismos de importância para

a saúde pública (Huss, 1988), O tempo máximo de armazenamento de um

como textura, maciez, aroma, cor e qualidade nutricional total após o

descongelamento e cozimento (Franco & Landgraf

m

m

m

, 1996). Porém, a atividade

microbiológica é um dos principais motivos da deterioração e danos ao tecido do

pescado e seus produtos, pois as bactérias específicas da deterioração possuem

a habilidade de produzir odores e sabores estranhos e é portanto essencial tentar

manter o crescimento bacteriano baixo (Almas, 1981, Huss, 1988). A maioria das

bactérias cessa de crescer se a temperatura for reduzida a -5°C. Na prática, não

há atividade bacteriana quando o produto está estocado a -10®C. Na estocagem

congelada, aproximadamente 90% das bactérias morrem (Almas, 1981).

Segundo Franco & Landgraf (1996), a aprovação ou rejeição de qualquer

produto alimentício submetido à análise está na dependência dos resultados da

análise e dos critérios microbiológicos adotados; estes critérios podem ser

obrigatórios ou de orientação. Os critérios de orientação servem para indicar

possíveis problemas no processamento, armazenamento, distribuição e

comercialização dos alimentos. As normas microbiológicas são estabelecidas pela

própria indústria, variando de uma para outra. Além disso, existem as
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especificações microbiológicas, que são critérios utilizados no comércio de

alimentos e o atendimento à essas especificações é um acordo entre vendedores

e compradores de alimentos. Em nível internacional, os critérios são definidos

pela Comissão do Codex Alimentarius do programa FAO/WHO, composta por

representantes de todos os países que fazem parte da Organização das Nações

Unidas e também pelo ICMSF - International Commission on Microbiological

Specifications for Foods, com o objetivo de estabelecer métodos analíticos e de

planos de amostragem.

^  Em nível federal cada país tem seu critério de avaliação. A Comunidade

#

m

m

m

^  Ministérios da Saúde e da Agricultura (Franco & Landgraf, 1996). Em nível

Econômica Européia tende a adotar os critérios do Codex Alimentarius. No Brasil,

os padrões microbiológicos para alimentos são definidos, em nível federal, pelos

estadual, alguns estados da federação como São Paulo, têm legislação própria

(Decreto Lei n° 12.342, de 27 de setembro de 1978, da Secretaria de Estado da

Saúde), onde estabelece o limite de contagem padrão microbiológica em placa

para pescado de 3,0 x 10®UFC/g, bactérias do grupo coliforme de origem fecal:

máximo 10%, clostrídio sulfito redutores (a 44°C) com máximo de 2,0 x 10/g,

Staphylococcus aureus: ausência em 0,01 g e salmonelas: ausência em 25g.

(Franco & Landgraf, 1996; Brasil, 1978). As determinações mais recentes da

Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Portaria No.

451, de 19 de setembro de 1997) para pescado congelado apresentam valores

iguais aos mencionados anteriormente (Brasil, 1997).

Durante 120 dias de estocagem congelada, os filés de piramutaba

apresentaram contagem de mesófilos a 35°C e psicrotróficos a 7°C, bolores e

leveduras com valores relativamente baixos, não comprometendo a qualidade dos

Ci
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m

filés. A contagem de psícrófilos a 20®C apresentou valores baixos até 45 dias de

estocagem e alcançou 1,7 x 10® aos 120 dias de estocagem, o que pode ter sido

influenciado pelo manuseio excessivo daquela amostra.

Segundo Franco & Landgraf (1996), quanto menor for a temperatura,

menor será a velocidade das reações bioquímicas ou a atividade microbiana,

dependendo do tipo de produto e tempo de estocagem. A temperatura mais baixa

na qual encontrou-se crescimento microbiológico em alimento foi de -34°C, no

caso uma levedura de coloração rosa. Os bolores e leveduras são os principais

agentes deteriorantes quando o alimento oferece condições ideais para sua

multiplicação. Geralmente apresentam taxa de reprodução maior que a das

bactérias, normalmente crescendo em temperaturas inferiores a 0®C. Koburger

(1980) estudou o efeito do congelamento em diversos alimentos, incluindo

pescados durante 6 meses e menciona que os fungos comportaram-se como

bactérias gram-negativas ou até mais resistentes, mas em geral são sensíveis ao

congelamento.

Vale salientar que a contagem de coliformes totais foi baixa durante o

período de estocagem e a ausência de coliformes fecais garantiu a qualidade

higiênica dos filés de piramutaba analisados.
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6. CONCLUSÕES

Baseado nos dados obtidos neste trabalho podemos concluir que:

Os filés de piramutaba congelados mantiveram-se em qualidade ótima do

início até o final do experimento de 120 dias segundo a análise sensorial.

O rendimento dos filés de piramutaba evisceradas-sem cabeça analisadas

neste estudo neste período do ano foi de 27%.

A composição centesimal dos filés congelados de piramutaba apresentou

valores que classificam os filés de piramutaba ricos em proteína e magros em

função dos baixos teores de gordura.

As determinações de pH, nitrogênio das bases voláteis (N-BVT),

capacidade de retenção de água (CRA) e a análise microbiológica não

apresentaram variação significativa durante o período de armazenamento,

mantendo o peixe em qualidade ótima, coincidindo com os valores da análise

sensorial.

A piramutaba apresentou vida de prateleira com qualidade ótima durante

os 120 dias de estocagem sob congelamento, justificando portanto ser um

potencial para consumo e exportação.
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