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Resumo

Os alimentos frescos, minimamente processados e embalados em atmosfera modificada,
surgiram no mercado em resposta a um novo estilo de vida da sociedade actual, que pretende uma
alimentação saudável, sem grande dispêndio de tempo na preparação das refeições. Esta nova
realidade criou a necessidade de colocar no mercado produtos frescos, nutricionalmente completos
e de fácil transporte e preparação. O consumo de peixe fresco nos países do sul da Europa é
comum, sendo um alimento usualmente associado a uma alimentação saudável. Contudo, a forma
de comercialização tradicional não se coaduna com o dia a dia dos consumidores. A embalagem de
filetes de peixe em atmosfera protectora confere ao produto as características de conveniência que
os consumidores requerem.
O peixe é um produto altamente perecível, que começa a perder qualidade desde a captura
através de fenómenos microbiológicos, físicos e químicos. A embalagem em atmosfera modificada
surge, como uma forma de preservar a qualidade do produto durante um maior período de tempo,
tornando-o simultaneamente num produto mais adequado às novas características do mercado.
O pregado (Psetta maxima) é um peixe chato marinho, que pode ser encontrado em toda a
Europa. É um produto de elevado valor comercial, muito apreciado pela sua carne magra, branca e
firme. É um produto de elevado valor comercial com uma procura crescente no mercado,
acompanhada por um aumento de produção desta espécie em aquacultura. Contudo, a venda no
mercado tradicional não lhe confere vantagens junto dos consumidores que procuram alimentos
fáceis de transportar, cozinhar e armazenar. Este facto é ainda agravado pelo tamanho comercial
em que esta espécie surge no mercado, normalmente superior a 1 kg e cerca de 40 cm de
comprimento. A preparação de filetes de pregado aproxima o produto às novas características
procuradas, no entanto, devido à maior manipulação, haverá uma maior vantagem se os filetes
forem disponibilizados numa embalagem que consiga preservar a sua qualidade durante mais
tempo.
A eficácia da embalagem de filetes de pregado em atmosfera modificada (MAP) foi avaliada
durante 30 dias. Foram testadas três atmosferas com diferentes percentagens de dióxido de
carbono (B: 10 % O2/ 40 % CO2; C: 10 % O2/ 60% CO2; D: 10 % O2/ 80 % CO2), usando ar como
controlo. Os filetes de pregado foram embalados com uma razão aproximada de volume
gás/produto de 3:1 e armazenados a 2+1ºC. A qualidade e a segurança dos filetes foram
monitorizadas através de um parâmetro de qualidade microbiológico (número de microrganismos
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viáveis totais) e de parâmetros físicos, como a formação de exsudados, a humidade, o pH, a cor e a
textura. Foram também avaliadas as alterações que ocorrem a nível químico durante o
armazenamento, nomeadamente a formação de azoto básico volátil total (ABVT), trimetilamina
(TMA) e de aminas biogénicas. A qualidade dos filetes foi avaliada com um intervalo de 5 dias,
durante 30 dias.
Os filetes embalados em atmosfera modificada revelaram uma evolução nitidamente
diferente dos filetes embalados em AR. Estes apresentaram sinais de degradação mais cedo,
revelando a acção protectora das atmosferas, mantendo o aspecto inicial dos filetes durante a maior
parte do estudo. A atmosfera modificada levou a uma inibição do desenvolvimento dos
microrganismos na fase inicial do estudo (contaminação inferior a 106 ufc/g durante, pelo menos,
mais 5 dias que os filetes do controlo). Também na avaliação química, foi notória a diferença entre
os teores de aminas voláteis e biogénicas entre os filetes embalados com AR e com atmosfera
protectora. A partir dos 10 dias de armazenamento, os teores destes compostos aumentaram muito
nos filetes em AR, contrariamente ao registado na maioria dos filetes em MAP. A qualidade física
dos filetes também se alterou ao longo do tempo. A capacidade de retenção de água foi afectada
pela utilização da atmosfera modificada, devido à presença de maior concentração de CO2 na
atmosfera. A humidade não sofreu alterações e o pH apresentou um ligeiro aumento ao longo dos
30 dias. A cor, monitorizada através do sistema CIE L*a*b*, revelou alterações significativas durante
a degradação, havendo uma tendência para os filetes se tornarem mais amarelos (+b*), mais
acentuada nos filetes em AR. Nos filetes em MAP, registou-se um aumento da luminosidade (L*), ou
seja, mantiveram a cor esbranquiçada durante mais tempo. As diferenças de textura dos filetes
revelaram uma perda de firmeza nos filetes em AR, contudo, o método aplicado não permitiu
distinguir diferenças de textura dos filetes em MAP. A análise discriminante dos dados identificou a
qualidade microbiológica como a que mais condiciona a vida útil deste produto. Quanto à avaliação
da qualidade química e física dos filetes verificou-se uma correlação entre o tempo de
armazenamento e a maioria dos parâmetros avaliados.
Em suma, nos filetes embalados com diferentes concentrações de CO2 os sinais de
degradação microbiológicos, químicos e físicos foram menos notórios, principalmente, nas
embalagens com concentração de CO2 superior a 60% (C e D). A utilização da embalagem com
atmosfera modificada conseguiu um aumento da vida útil dos filetes de pregado de, pelo menos,
mais 5 dias em relação aos filetes sem atmosfera protectora, considerando os parâmetros de
qualidade estudados.
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Abstract
Fresh, minimally processed foods packed under modified atmospheres were developed in
order to meet the demands of the new lifestyles of modern societies, seeking for healthy foods that
do not require a great amount of time and work for preparation and cooking operations. This new era
forced industries to develop and commercialize fresh products, well balanced in a nutritional point of
view and easy to transport and prepare.
Consumption of fresh fish is quite common in southern European countries, a habit which is
usually associated with a sense of a healthy attitude. However, the traditional way fresh fish is
commercialised does not meet the actual consumer’s expectations, but packaging fish fillets under
modified atmospheres may provide the necessary changes that will keep fish as highly consumed
and appreciated food stuff.
Fish is highly perishable and looses quality immediately after death due to rapidly evolving
microbiologic, physical and chemical phenomena. Packaging fish fillets under modified atmospheres
is a promising way to help fish preservation during extended periods and also to enhance its
adequacy to the new market demands.
Turbot (Psetta maxima) is a marine flat fish from the european costal waters. It displays a
very high commercial value, being highly appreciated for its lean, white and firm flesh. The demand
for this species is increasing and market supplies are being provided by fishery activities as well as
fish farming.
The availability of turbot in traditional markets does not mean it is an evident choice for
consumers looking for products easy to handle, keep and prepare. These negative aspects become
worse due to the commercial size (typically a minimum of 40cm long and 1kg weight). However,
fresh turbot fillets can be easier to handle and enhance this species’ value in the minimal processed
foods market. Since quality problems due to a greater manipulation during filleting will always arise,
turbot fillets will benefit from the use of modified atmosphere packaging (MAP), which will help
extending the product’s shelf life.
In this work, in order to determine the best atmosphere to preserve the quality of fresh turbot
fillets, samples were packed with air as control (AIR) and under 3 modified atmospheres (B: 10 %
O2/ 40 % CO2; C: 10 % O2/ 60% CO2; D: 10 % O2/ 80 % CO2) and stored at 2 + 1ºC for 30 days.
Assessment of fillets’ quality and safety from the four test groups was carried out over 30 days, in 5
day intervals, through the evaluation of microbiological (total viable counts), physical (drip loss,
humidity, pH, colour and texture) and chemical aspects (TVB-N, TMA and biogenic amines), that are
expected to change along with fish degradation. The initial gas/product ratio was about 3:1 in all
vii

packages.
Fillets packed under modified atmospheres showed different evolution patterns when
compared with the control fillets packed in air. AIR packages were the first where the signs of
degradation reached rejection threshold values for all parameters under evaluation. In the AIR
packages, the sensorial signs of degradation became evident. In the packages with a modified
atmosphere there were no signs of degradation detected by visual inspection during the 30 days of
the study. In MAP, the microbiological counts showed a contamination lower than 106 cfu/g for a
longer period. The chemical quality revealed significant differences between the fillets from MAP and
from AIR, especially after ten days of storage. All chemical indices showed signs of increased
degradation for fillets in AIR. The use of MAP led to a greater drip loss, due to the superior CO2
presence, that influenced the holding water capacity of the turbot fillets. Colour was one of the
physical traits that suffer an evolution during storage: turbot fillets in AIR became more yellowish,
while those in MAP showed an increase of luminosity, looking whitish for a longer period. The texture
of turbot fillets indicated that they lost firmness during storage. This fact was more evident in the AIR
fillets, than in the other cases. The method applied for texture measurement wasn’t able to
distinguish possible differences between the samples kept under MAP.
As expected, discriminant analyses of the data revealed that the product shelf life was
mainly affected by microbiological quality, followed by the chemical and physical changes which also
showed a linear correlation with storage time.
These findings indicate the protective effect of the different atmospheres especially those
with a higher percentage of CO2 (C e D). The use of MAP added, at least, 5 days to turbot fillets shelf
life, according to the quality parameters considered in this study.
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1. Introdução

INTRODUÇÃO

1. Introdução

O ritmo de vida da sociedade actual faz com que os consumidores tenham cada vez menos
tempo para dedicar à sua alimentação, preferindo consumir alimentos que sejam saudáveis e,
simultaneamente, de preparação fácil e rápida (Bucley et al., 2007; Ragaert et al., 2004; Gracia e
Albisu, 2001; Korhonen, 2002). Além destas características, os consumidores não prescindem de
outros atributos como uma elevada qualidade sensorial e segurança, preferencialmente, sem adição
de aditivos (Meyer et al., 2002).
Esta nova tendência de consumo exigiu uma resposta adequada do mercado alimentar.
Não será coincidência que alguns dos alimentos mais saudáveis, presentes no mercado, sejam
também os que apresentam os maiores desafios de conservação. Para os consumidores mais
conscientes, o problema não pode ser resolvido apenas pela adição de mais conservantes
químicos. A resposta do mercado a esta situação surgiu com os alimentos frescos “minimamente
processados” (MP).
O processamento a que são sujeitos é o mais moderado possível de modo a preservar as
características de um produto fresco, garantir a segurança microbiológica e aumentar a sua vida útil
(período em que o alimento mantém a sua qualidade nutricional e microbiológica) (Fellows, 2000).
São, habitualmente, comercializados já embalados para maior comodidade de escolha e transporte.
Existe, actualmente, uma grande disponibilidade e variedade de alimentos preparados
refrigerados, com uma maior vida útil e que, apesar de terem sofrido algum tipo de processamento,
mantêm as qualidades de um produto fresco. Através da aplicação de novas técnicas de
preservação moderadas, como a refrigeração, o aquecimento moderado, a embalagem em
atmosfera modificada e o uso de sistemas antimicrobianos naturais criou-se uma nova gama de
alimentos designada por alimentos “minimamente processados” (MP). Alguns exemplos são os
vegetais frescos cortados, sandes já preparadas e refeições prontas (Zeuthen, 2002).
Estão descritas várias técnicas de processamento mínimo que podem utilizar o calor ou
outro tipo de energia, como a irradiação ou a aplicação de pressão elevada. Todas elas têm como
objectivo preservar a qualidade nutricional e sensorial dos alimentos (Ohlsson e Bengtsson, 2002).
A segurança deste tipo de alimentos é uma das características exigida pelo consumidor e uma das
grandes preocupações da indústria produtora, que tenta corresponder com a aplicação de novas
técnicas, às expectativas do mercado (Tapia et al., 2005).
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Os alimentos MP não são produtos estéreis. Pelo contrário, apenas é atingida uma
inactivação moderada dos microrganismos durante o processamento, o que exige um processo de
refrigeração rigoroso, para evitar o crescimento de patogénicos, e condições de embalagem
especiais, para garantir a segurança dos alimentos. Além da refrigeração e embalagem, existem
ainda outras barreiras ao crescimento dos microrganismos que contribuem para a segurança do
produto, que podem ser inerentes à matéria-prima ou introduzidas durante o processamento (ex.:
pH) (Zeuthen, 2002).
Estas novas tecnologias têm por objectivo a preservação dos alimentos, sem que estes
percam as características de qualidade, o que por vezes faz com que a designação “minimamente
processado” seja, na realidade, correspondente a “processamento imprescindível” (Butz e Tauscher,
2002).
Por vezes, para que o objectivo “mínimo processamento possível” seja atingido, os
produtores combinam vários procedimentos moderados, que no seu conjunto conseguem obter uma
melhor preservação do alimento, com o menor dano possível da qualidade do produto fresco. Esta
prática levou ao desenvolvimento da Tecnologia de Barreiras ou Factores Combinados, onde é
obrigatório um maior conhecimento da interacção das diferentes variáveis a controlar, como a
temperatura, a actividade da água e as condições de sobrevivência de patogénicos, para garantir a
segurança do alimento (Ohlsson e Bengtsson, 2002).
A embalagem é um factor essencial para a manutenção da qualidade dos alimentos
minimamente processados durante mais tempo. Além de evitar uma contaminação posterior ao
processamento, a embalagem pode ter um papel fundamental na preservação do produto, como
acontece nas embalagens activas e com atmosfera modificada. As técnicas de embalamento
sofreram uma grande evolução nas últimas décadas devido à necessidade de manter o produto
seguro, aumentar a sua vida útil, procurar uma melhor relação custo-eficiência, responder a
questões ambientais e às exigências dos consumidores. Actualmente, o sector da embalagem
representa uma indústria que gera biliões de euros em todo o mundo, e onde 50% do mercado
corresponde a embalagens de produtos alimentares. Os produtos embalados representam uma
considerável economia de tempo e dinheiro, sendo as novas tecnologias muito eficazes na
manutenção das características de qualidade do produto, ao longo do seu tempo de vida útil.
Uma das técnicas mais presente no mercado europeu é a embalagem em atmosfera
modificada (MAP), que consiste em substituir a atmosfera natural que rodeia o alimento, por outra
mistura de gases de composição conhecida. No entanto, esta apenas é rentável em mercados que
possuam uma cadeia de frio bem implementada e controlada, e cujos consumidores possam
suportar o preço mais elevado de um produto com qualidade e com valor acrescentado (Sivertsvik
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et al., 2002). A utilização de embalagens com atmosfera modificada pode ser aplicada a uma
grande variedade de alimentos MP, desde vegetais frescos cortados, a carne, peixe, pão, produtos
de pastelaria e lacticínios. Dependendo do tipo de produto em causa, poderá obter-se uma extensão
do período de vida útil de várias semanas. A atmosfera introduzida na embalagem consiste numa
combinação de gases, optimizada para cada tipo de produto, que retarda a degradação e preserva
as características de qualidade durante mais tempo. Os gases mais utilizados são o dióxido de
carbono (CO2), o oxigénio (O2) e o azoto (N2), misturados em diferentes proporções para obter o
melhor resultado (Philips, 1996). No entanto, devido à natureza perecível dos produtos frescos
minimamente processados, o controlo e manutenção da temperatura de refrigeração é essencial
durante todo o processamento, distribuição, armazenamento e comercialização.
Um dos produtos frescos mais associado a uma alimentação saudável é o pescado, que ao
ser apresentado ao consumidor sob a forma de filete fresco, embalado em atmosfera modificada,
pode facilitar o seu consumo pelos novos consumidores, que não pretendem gastar muito tempo na
preparação da sua alimentação. No entanto, o peixe é também um produto que, devido à sua
natureza, começa a perder qualidade desde que é capturado através de reacções autolíticas e
microbiológicas. Estes processos degradativos traduzem-se no aparecimento de odores, cores e
sabores não desejados. Também ocorre uma acumulação de compostos orgânicos e de
microrganismos que podem representar um risco para o consumidor (Gram e Huss, 1996). Por este
motivo, a qualidade inicial do pescado utilizado para embalar é decisiva para garantir o sucesso da
atmosfera protectora utilizada.
A avaliação da qualidade do pescado pode ser realizada através de vários métodos. No
entanto, apesar da extensa literatura que existe sobre este assunto, não está descrito nenhum
método universal que possa ser aplicado a qualquer espécie de pescado, habitat ou modo de
captura (Sanchéz-Cascado, 2005). Este facto é uma consequência da complexidade que o próprio
conceito de “qualidade do pescado” envolve, pois depende de inúmeros factores como por exemplo
segurança, qualidade nutricional, disponibilidade, conveniência, integridade, frescura e sabor, entre
outros. Também é dependente de características físicas mais relacionadas com a espécie como o
tamanho e o tipo de produto. A frescura do pescado é um factor fundamental para a qualidade do
produto, e esta pode, por si só, ser descrita por vários indicadores físicos, químicos, bioquímicos e
microbiológicos que vão sofrendo alterações desde a morte do peixe (Ólafsdottir et al., 1997; Huss,
1995).
Os métodos para avaliar a qualidade do pescado podem ser divididos, de uma forma
simplista, em duas categorias: sensorial e instrumental. Como o consumidor é o último a avaliar a
qualidade do produto, há necessidade que os resultados dos métodos instrumentais sejam
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correlacionáveis com a avaliação sensorial (Huss, 1995). Alguns parâmetros microbiológicos,
químicos e físicos estão directamente relacionados com a frescura do pescado, como, por exemplo,
o número de microrganismos viáveis totais, a presença de compostos resultantes da degradação do
ATP (ex.: hipoxantina e inosina) e de aminas voláteis provenientes da descarboxilação dos
aminoácidos. Estes são alguns dos métodos instrumentais actualmente empregues na avaliação da
qualidade do pescado cuja validade já foi provada (Barat et al., 2008). Existem também métodos
instrumentais que avaliam parâmetros físicos como a textura e a cor, que podem ser úteis na
monitorização da qualidade dos produtos.
Como o processo de embalagem em atmosfera modificada confere um aumento de valor ao
produto, este só fará sentido num produto cujo valor comercial o justifique. O pregado (Psetta
maxima) é um peixe marinho de elevado valor comercial, normalmente comercializado inteiro e
conservado em gelo. Nesta forma de comercialização, e se não existirem quebras na cadeia de frio,
este produto pode ter uma vida útil de cerca de 15 dias (Campos et al., 2006; Özogul et al., 2006;
Aubourg et al., 2005). No entanto, ao apresentar ao consumidor filetes de pregado embalados em
atmosfera modificada é possível atingir um novo nicho de mercado: o dos produtos minimamente
processados. Desta forma, o pregado torna-se num produto mais fácil de transportar e muito mais
rápido de preparar, garantindo ao consumidor todo o valor nutricional que ele espera ao consumir
peixe.
Esta é uma nova gama de produtos que começa a surgir no mercado português, mas que já
é uma realidade bem estabelecida no resto da Europa. Existem já disponíveis embalagens de filetes
de várias espécies de pescado embalado em atmosfera protectora. Todavia, devido às
características de cada espécie, é necessário que a atmosfera utilizada seja adequada para
preservar ao máximo a qualidade do produto.

1.1 Objectivos
Objectivo geral:
O trabalho desenvolvido teve como objectivo geral avaliar a eficácia da embalagem com
atmosfera protectora, na vida útil de filetes de pregado. Foram testadas três atmosferas com
diferentes teores de dióxido de carbono (CO2). A qualidade dos filetes foi avaliada ao longo de 30
dias através de métodos químicos, físicos e microbiológicos, de modo a permitir determinar qual a
composição da atmosfera mais eficaz para prolongar a vida útil dos filetes de pregado.
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Objectivos específicos:
Determinação do tempo de vida útil dos filetes embalados sob uma atmosfera normal em
comparação com os que foram embalados sob uma atmosfera protectora.
Avaliar a correlação dos diferentes parâmetros de qualidade analisados com o estado de
degradação dos filetes ao longo do tempo.
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2. Revisão Bibliográfica
2.1.1 Alimentos Minimamente Processados (MP)

Os novos produtos frescos que surgiram no mercado para dar resposta às exigências dos
consumidores foram denominados “minimamente processados”. No entanto, este é ainda um
conceito em desenvolvimento, para o qual, surgiram até ao momento várias definições. Uma das
definições mais exaustivas foi apresentada pela Comissão do Codex Alimentarius, no seu Código
de Práticas de Higiene para Alimentos Embalados e Refrigerados com um Maior Período de Vida
Útil (ALINORM 99/13, Apêndice III) e considera que os Alimentos MP são produtos que possuem as
seguintes características:
1. São refrigerados durante todo o seu período de vida útil, para retardar ou prevenir a
proliferação de microrganismos indesejáveis;
2. Têm um período de vida útil superior a 5 dias;
3. São processados com métodos térmicos ou outro tipo de procedimento que tem por
objectivo reduzir a sua carga microbiana;
4. Possuem um pH superior a 4,6 e uma aw superior a 0,92;
5. Podem ser utilizados vários métodos de preservação simultaneamente, além do calor e
da refrigeração, para diminuir a possibilidade de desenvolvimento dos microrganismos;
6. São embalados antes ou depois do processamento;
7. Podem ou não ser cozinhados antes de serem ingeridos.
Os valores de pH e aw expressos nestas definições foram determinados tendo em
consideração os parâmetros mínimos de desenvolvimentos de alguns microrganismos patogénicos
que podem estar presentes nos alimentos, caso do Clostridium botulinum e o Staphylococcus
aureus.
Segundo Ahvenainen (2002) os alimentos MP podem ser distinguidos em 3 categorias, de
acordo com o método de processamento aplicado (ex.: métodos tradicionais; novas técnicas de
processamento moderado; ou através da combinação de vários métodos, também designada por
Tecnologia de Barreiras ou Factores Combinados). Também é possível distinguir diferentes grupos
de alimentos MP tendo em consideração as suas características microbiológicas (Snyder, 2003), ou
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seja, de acordo com o grau de inactivação microbiológica que é atingida com o processamento a
que os produtos são submetidos.
A qualidade dos alimentos MP depende muito da qualidade inicial da matéria-prima e da
técnica de processamento mínimo a que são sujeitos. Existe um grande número de técnicas de
processamento moderado que permitem atingir o objectivo de manter as características de um
produto fresco durante um maior período de tempo (Kilcast e Subramaniam, 2000). Contudo, para
garantir a qualidade e a segurança deste alimentos, é necessário que estes sejam refrigerados e
embalados para evitar ao máximo uma contaminação posterior ao processamento (Kilcast e
Subramaniam, 2000).
Devido ao processamento moderado a que são sujeitos, a segurança microbiológica destes
alimentos é um factor importante para a sua qualidade. Os alimentos crus contêm normalmente uma
grande variedade de microrganismos, no entanto, apenas algumas espécies contribuem para a sua
deterioração, sendo capazes de colonizar os produtos rapidamente. As espécies presentes num
alimento variam com vários factores, nomeadamente o tipo de alimento e a sua origem geográfica.
O modo como as diferentes espécies presentes se relacionam entre si, também ainda não está
completamente explicado, podendo ser um factor determinante no processo de degradação. O
desenvolvimento dos microrganismos nos alimentos reflecte-se em diferentes tipos de alterações
sensoriais como o aparecimento de odores estranhos, manchas ou formação de gases. Para
garantir a segurança microbiológica de um produto ou de um processamento é necessário perceber
como ocorre o processo degradativo e quais os microrganismos envolvidos (Gram e Huss, 1996).
No caso dos alimentos MP, as técnicas aplicadas não pretendem inactivar todos os
microrganismos presentes no alimento cru. Pelo contrário, o processamento é normalmente
moderado, o que faz com que a segurança destes alimentos dependa de um armazenamento em
condições de temperatura adequada (Zeuthen, 2002). Os alimentos MP apresentam, por isso, à
partida um ponto de insegurança para os consumidores, que está relacionado com a possibilidade
de proliferação dos microrganismos presentes no alimento, que não são destruídos pelo
processamento, e que podem ser patogénicos para os humanos. O perigo é ainda maior porque,
devido ao processamento mínimo, as interacções entre as diferentes espécies presentes podem
alterar-se, havendo a possibilidade de desenvolvimento de alguns microrganismos patogénicos sem
que ocorram as alterações sensoriais que normalmente indicam a degradação de um produto, e
que, normalmente, são provocadas por outras espécies (Rajkowski e Baldwin, 2003; Reddy et al.,
1999; Gram e Huss, 1996). O processamento mínimo pode permitir o desenvolvimento de novos
ecossistemas para os patogénicos nos alimentos, bem como fornecer um veículo de infecção dos
mesmos através de uma contaminação cruzada durante o processamento, o que poderá estar na
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origem do aparecimento de novas doenças de origem alimentar (Rajkowski e Baldwin, 2003; Francis
et al., 1999).
Para prevenir a situação acima descrita é essencial, tal como já foi referido, controlar a
temperatura a que estes alimentos estão expostos durante toda a cadeia de processamento,
distribuição e armazenamento, e calcular, com uma grande margem de segurança, o seu período de
vida útil (Zeuthen, 2002). Existem microrganismos que conseguem desenvolver-se a temperaturas
pouco acima dos valores limite legais da temperatura de refrigeração (tabela 1). Os microrganismos
capazes de produzir esporos e crescer nestas condições (ex.: os psicotróficos C. botulinum e B.
cereus) são os mais preocupantes para a indústria alimentar. Outro organismo psicotrófico, mas que
não produz esporos é a Listeria monocytogenes. É bastante resistente a tratamentos térmicos
moderados, podendo sobreviver a um processo de pasteurização executado de forma incorrecta.
Tabela 1: Valores limite para o desenvolvimento de microrganismos patogénicos (adaptado de EEC FAIR CT
96-1020 citado por Zeuthen, 2002)

Microrganismo
Bacillus cereus (mesófilo)
B. cereus (psicotrófico)
Campylobacter jejuni
Clostridium botulinum (mesófilo)
C. botulinum (psicotrófico)
C. perfringens
Escherichia coli
E. coli O:157
Listeria monocytogenes

Temp. Min
(ºC)
15
4
32
10
3
12
7
6,5
0
7

pH min

Aw min

Aeróbico/
Anaeróbico

4,3
4,3
4,9
4,6
5,0
5,0
4,4
4,5
4,3

0,95
0,95
0,99
0,93
0,97
0,95
0,95
0,95
0,92

Facultativo
Facultativo
Microaerófilo
Anaeróbio
Anaeróbio
Anaeróbio
Facultativo
Facultativo
Facultativo

4,0

0,94

Facultativo

Salmonella spp.

(algumas
espécies 5,2)

Staphylococcus aureus

(10 produção
de toxinas)

4,0

0,83

(4,5 produção
de toxinas)

(0,90 produção
de toxinas)

Facultativo

Vibrio Cholerae
Vibrio parahaemolyticus
Yersinia enterolitica

10
5
-1

5,0
4,8
4,2

0,97
0,94
0,96

Facultativo
Facultativo
Facultativo

6

Um dos objectivos da produção de alimentos MP é a extensão do seu período de vida útil
de vários dias até mesmo 6 a 7 semanas. Como os produtos não são estéreis, esse facto vai
proporcionar mais tempo para que os microrganismos se desenvolvam, podendo atingir níveis que
representam perigo para a saúde humana. O C. botulinum é o organismo que representa o principal
perigo em produtos com período de vida útil alargado. Para diminuir a probabilidade de
desenvolvimento destes organismos, a indústria controla a temperatura, juntamente com outras
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técnicas que actuam como uma barreira ao desenvolvimento microbiológico (Tecnologia de
Barreiras), como a alteração do pH, do teor de humidade, a introdução de conservantes ou a
utilização de uma embalagem em atmosfera modificada (Zeuthen, 2002).
A tecnologia aplicada na produção de alimentos MP pode ter origem nas técnicas clássicas,
através de adaptações para melhorar a eficácia do processo de preservação, ou mesmo através de
uma mudança revolucionária do processo devido à aplicação de uma nova tecnologia emergente
(Barbosa-Cánovas e Juliano, 2004). As várias técnicas actualmente disponíveis no mercado para
produzir alimentos MP podem ser divididas em duas categorias principais: métodos térmicos e nãotérmicos. Os primeiros podem ser aplicados através de vários procedimentos, que podem integrar
tecnologia clássica ou mais inovadora, aplicando os conceitos de condução, convecção ou radiação
térmica (ex.: sous-vide, infravermelhos, aquecimento óhmico, ondas rádio e microondas). No
entanto, o método ideal para preparar os alimentos MP é o que consegue inactivar os
microrganismos presentes e parar as reacções enzimáticas, sem alterar as qualidades de produto
fresco. Os processamentos térmicos tendem a reduzir essas características, sendo preferível utilizar
outros meios que não envolvam uma elevação ou redução significativa da temperatura. Os métodos
não-térmicos surgiram como uma alternativa à aplicação de energia térmica, todavia, nenhum deles
é suficiente por si só, na inactivação dos microrganismos e enzimas, quando aplicado com
intensidades que não interferem com as propriedades sensoriais e nutricionais dos alimentos. A
combinação destes métodos com outros factores (ex.: refrigeração, embalagem em atmosfera
modificada, aquecimento, etc.) é que poderá resultar num aumento efectivo do tempo de vida útil de
um alimento seguro e com a qualidade de um produto fresco (Ohlsson e Bengtsson, 2002a). Alguns
exemplos da utilização dos métodos não térmicos são a aplicação de irradiação, altas pressões,
pulsos de luz branca e ultravioleta, ultra-sons e a aplicação de campos magnéticos e eléctricos.
A técnica de preservação mais importante para a maioria dos alimentos MP é a
refrigeração, apesar de ser difícil manter a temperatura baixa durante todo o processo de produção,
distribuição e armazenamento. A utilização de outras barreiras adicionais, permite prevenir de uma
forma mais eficaz o desenvolvimento dos microrganismos presentes nos produtos (Alakomi et al.,
2002; Leistner e Gorris, 1995). Esta prática é denominada Tecnologia de Barreiras ou Factores
Combinados e consiste na conjugação de vários factores com uma intensidade sub-letal, que os
microrganismos têm de ultrapassar para conseguirem desenvolver-se. A aplicação desta técnica
implica um conhecimento das interacções de vários factores, como a temperatura, a aw, o pH e a
pressão, entre outros, para desenvolver um produto que seja seguro a nível microbiológico (Yuan,
2003; Hill et al., 2002).
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Os factores combinados nesta técnica podem ser físicos, físico-químicos, microbiológicos
ou mistos (Leistner e Gorris, 1995), sendo os mais importantes a temperatura, a actividade da água
(aw), a acidez, o potencial redox (Eh), a presença de microrganismos competitivos (ex.: presença de
bactérias do ácido láctico) e o uso de conservantes (ex.: nitritos, sulfitos). No entanto, o uso de cada
barreira está limitado pela probabilidade de gerar sabores estranhos. Já a combinação de barreiras
a aplicar terá de ser definida de acordo com o produto, porque está dependente da carga
microbiana inicial do alimento e das condições favoráveis ao desenvolvimento de microrganismos
que aí existem, e também da vida útil que é pretendida para esse produto.
A tecnologia de barreiras é um conceito cada vez mais presente na indústria alimentar,
principalmente no que diz respeito à produção de alimentos MP. Devido ao maior interesse e maior
nível de exigência dos consumidores deste tipo de produtos, será necessário desenvolver e aplicar
novas barreiras, cada vez mais eficazes, como por exemplo, compostos antimicrobianos presentes
em plantas ou cogumelos. No entanto, é necessário reunir mais informação sobre o modo de acção
dessas novas barreiras e sobre a forma como estas afectam os alimentos e a actividade
microbiológica. São também necessários estudos sobre a interacção entre as diferentes barreiras,
determinando o modo de atingir uma maior eficiência, sendo também importante determinar a sua
influência nos mecanismos de resistência dos patogénicos (Alakomi et al., 2002)
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2.1.2 Embalagem em Atmosfera Modificada (MAP)
A maioria dos alimentos MP exige, de uma forma geral, um armazenamento em ambiente
refrigerado, para garantir a manutenção da qualidade ao longo do tempo de vida útil. Estes estão
também muito dependentes do tipo de embalagem que os envolve, sendo esta essencial para
controlar as interacções entre o produto, o meio e o consumidor (Haugaard et al., 2001).
Existem vários métodos e materiais para embalar alimentos MP, sendo esta uma área que
apresenta um grande crescimento económico e muitas inovações ao nível tecnológico. Estas
inovações têm por objectivo a manutenção da qualidade dos alimentos durante um maior período de
tempo, procurando simultaneamente, produzir um menor impacte ambiental, através de novas
aplicações de materiais biodegradáveis (ex.: biopolímeros). No entanto, apesar das inovações,
todas as embalagens alimentares têm quatro características comuns:
i)

Capacidade de conter o alimento;

ii)

Proteger o produto, mantendo a sua qualidade em todo o seu período de vida útil;

iii)

Fornecer informação ao consumidor;

iv)

Ser fácil de utilizar, ou seja, que corresponda à conveniência dos consumidores
(Yam et al., 2005).

As embalagens podem ainda funcionar como ferramenta de marketing, procurando-se
actualmente que estas também sejam mais “amigas do ambiente” (Hurne et al., 2002, Popa e Bec,
2006). Os materiais mais utilizados nas embalagens são derivados do petróleo (plásticos) e em
menor número, os metais, vidro e papel. São materiais económicos, versáteis e flexíveis, apesar de
alguns não poderem ser reciclados (Haugaard e Mortensen, 2003).
Existem vários factores a considerar no momento da escolha de um determinado tipo de
embalagem, pois é necessário ter em consideração as características do alimento, a forma como foi
processado, o tempo de vida útil do alimento, e acima de tudo, o custo de todo o processo de
embalamento. Muitas vezes, esta etapa faz mesmo parte do processamento do alimento, sendo por
isso essencial que seja apropriada para manter as características do produto. Os avanços
tecnológicos na área dos materiais utilizados e nas técnicas empregues têm aumentado as opções
disponíveis para se conseguir obter uma embalagem que preencha os requisitos do alimento
embalado (Lopez-Rubio et al., 2006; Markarian, 2004; Rooney, 2002).
Uma das razões que provocou uma grande evolução nos materiais e nas técnicas de
embalagem dos alimentos foi a presença de uma maior cadeia de distribuição, acompanhada com
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uma maior preferência dos consumidores por alimentos frescos, seguros e com qualidade superior
(Cutter, 2006; Yam et al., 2005).
Nas últimas décadas, a maioria das técnicas de embalagem desenvolvidas tinham como
objectivo principal o aumento da vida útil dos alimentos, tendo-se desenvolvido métodos que se
baseiam principalmente na redução do teor de oxigénio presente na atmosfera que rodeia o
produto. Alguns exemplos são a embalagem em vácuo, embalagem asséptica, embalagem activa,
embalagem “inteligente” e também a embalagem em atmosfera modificada. Algumas técnicas
(embalagem em vácuo ou asséptica) são mais comuns no mercado do que as embalagens activas
ou inteligentes, pois a sua escolha está muito dependente do produto a que pode ser aplicada e
também do custo que a sua aplicação representa.
A embalagem em atmosfera modificada (MAP), também denominada de atmosfera
protectora, está já bastante presente no mercado dos produtos alimentares MP. Apesar de não ser
uma técnica recente (Sivertsvik et al., 2002; Phillips, 1996; Seideman e Durland, 1984), ganhou uma
nova expressão desde que os alimentos MP começaram a suscitar um maior interesse dos
consumidores que procuravam adquirir alimentos frescos e de qualidade (Yuan, 2003) (Figura 1).
Esta técnica apresenta como principal vantagem o aumento da vida útil dos alimentos. Possui
também outras vantagens e algumas desvantagens que são indicadas na tabela 2.

Figura 1: Área dos produtos frescos embalados em atmosfera modificada de uma superfície comercial

A eficácia da MAP depende de vários factores, nomeadamente, do tipo de alimento, da
qualidade inicial da matéria-prima, da mistura de gases utilizada, da temperatura de
armazenamento, das condições de higiene durante o processamento e das propriedades de barreira
do material utilizado na embalagem (Sivertsvik et al., 2002).
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Tabela 2: Vantagens e Desvantagens da utilização da MAP (adaptado de Sivertsvik et al., 2002 e
Phillips, 1996)

Vantagens

Desvantagens

+ Aumento do período de vida útil (50-400%)

- Aumento dos custos

+ Redução das perdas por expiração do prazo de

- Controlo da temperatura imprescindível

validade

- Formulação de atmosfera adequada a cada tipo

+ Produto de qualidade acrescida

de produto

+ Melhor separação de produtos fatiados

- Equipamento especial e formação de pessoal

+ Com poucos ou mesmo sem adição de

- Maior volume das embalagens

conservantes

- Perda de benefícios após abertura da

+ Melhor apresentação dos produtos

embalagem

+ Embalagens seladas, barreiras contra a

- A dissolução do CO2 pode levar ao colapso da

contaminação e perda de líquidos

embalagem

+ Embalagem prática e sem cheiro

O princípio da aplicação da MAP é a substituição do ar existente no interior da embalagem
(78% N2, 21% O2, 0,03% CO2) por uma mistura de gases de concentração fixa. Uma vez introduzida
a nova atmosfera, não é realizado mais nenhum controlo sobre a sua composição, sendo natural
que esta varie um pouco ao longo do tempo de armazenamento (Fellows, 2000a; Seideman e
Durland, 1984) (Figura 2).

Figura 2: Esquema do funcionamento do processo de embalamento com atmosfera protectora

Os principais gases utilizados na MAP são o dióxido de carbono (CO2), o oxigénio (O2) e o
azoto (N2). O CO2 pode ser considerado como o principal elemento das embalagens com atmosfera
modificada, devido ao seu efeito bacteriostático e fungiostático. Consegue inibir o crescimento de
muitas bactérias responsáveis pela degradação, aumentando o efeito inibidor com a concentração.
O CO2 é altamente solúvel em água e gordura, e a solubilidade aumenta com a diminuição da
temperatura, o que faz com que a eficácia deste método esteja muito dependente do controlo desse
factor. A concentração de CO2 nos alimentos também depende do seu teor em água e gordura e da
pressão parcial do gás na atmosfera (Lei de Henry). Mesmo depois de aberta a embalagem, o CO2
mantém alguma da sua acção conservante, por ser libertado de forma lenta do produto (efeito
residual).
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O mecanismo de acção do CO2 sobre os microrganismos é complexo, sendo o resultado de
uma combinação de vários eventos, que incluem a alteração da função da membrana celular,
interferindo com o transporte de iões, inibição directa de algumas enzimas ou apenas diminuição da
actividade. O CO2 também consegue atravessar as membranas dos microrganismos, reagindo com
a água no citoplasma, provocando uma alteração do pH no interior e também uma alteração das
propriedades físico-químicas das proteínas. Estes quatro eventos não ocorrem com a mesma
intensidade em todas as espécies de bactérias. No entanto, a taxa de crescimento e a fase de
latência apresentam uma boa correlação com a utilização do CO2, sendo as bactérias Gram
negativas mais sensíveis que as Gram positivas (Yuan, 2003; Oorkaikul, 2003; Sivertsvik et al.,
2002a).
A razão entre volume de gás e produto deve ser de 2:1 ou 3:1, para evitar que ocorra o
colapso da embalagem, devido à grande solubilidade do CO2 nos alimentos com maior teor de
humidade. A solubilidade do CO2 também é responsável por alterar a capacidade de retenção de
água do alimento, provocando uma maior libertação de exsudados; pode também provocar um
sabor ácido nos alimentos quando utilizado em grandes concentrações, devido à formação de ácido
carbónico (Sivertsvik et al., 2002).
O N2 é um gás inerte e sem sabor, utilizado na MAP para preencher o espaço, devido à sua
baixa solubilidade. Por ser quase totalmente insolúvel, quer em água quer em gordura, não é
absorvido pelo produto, prevenindo assim o colapso da embalagem devido à dissolução do CO2. O
N2 é também utilizado para remover o O2 em embalagens de produtos sensíveis à oxidação, como
alternativa à embalagem em vácuo, para inibir o desenvolvimento de microrganismos aeróbios
(Sivertsvik et al., 2002).
A utilização de O2 na atmosfera é reduzida o mais possível para inibir o crescimento de
bactérias aeróbias, e também porque a sua presença pode causar problemas de oxidação ou ranço.
No entanto, nas carnes vermelhas, utilizam-se concentrações superiores de gás, para manter a cor
(cerca de 30%), e nos peixes magros para diminuir a perda de líquidos e cor. Nas frutas e vegetais,
devido à sua taxa de respiração, a concentração de O2 utilizada é também superior (Oorkaikul,
2003). A utilização deste gás tinha, inicialmente, o objectivo de inibir o desenvolvimento de bactérias
patogénicas anaeróbias. No entanto, e segundo um estudo da ACMSF (Advisory Committee on the
Microbial Safety of Food) de 1992 (citado por Sivertsvik et al., 2002) esse efeito não é real. O

desenvolvimento de Clostridium botulinum não depende da total exclusão ou inclusão de O2 nas
embalagens.
Para a maior parte dos alimentos MP são utilizadas misturas de dois ou três gases,
escolhidas de acordo com o produto. Normalmente, em produtos que não possuem respiração
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(carne, peixe, alimentos cozinhados, produtos de padaria e alimentos secos), e onde o principal
factor de degradação é a actividade microbiana, é utilizada uma mistura com cerca de 30-60% de
CO2, sendo a restante mistura completada com N2 (40-70%) ou com combinações de N2 e O2. Nos
produtos que têm respiração (frutas e vegetais) a percentagem de CO2 utilizada é muito inferior e a
concentração de O2 não deve ser inferior a 5%, sendo a mistura composta maioritariamente por N2.
Nos produtos muito susceptíveis a ranço, a mistura utilizada não deve conter O2, podendo ser 100%
N2 ou uma mistura de CO2/N2 (Sivertsvik et al., 2002).
Também podem ser utilizados o árgon e outros gases nobres (em frutas e vegetais), que
têm uma função similar ao N2. No entanto, devido à sua maior massa molecular, o efeito inibitório é
superior. Existem ainda outros gases que são aplicados de uma forma restrita devido à legislação
ou que apenas foram aplicados a nível experimental como o monóxido de carbono (carnes
vermelhas) (Seyfert et al., 2007; EU/SCF, 2001), ozono, óxido de etileno, óxido nitroso, óxido de
propileno, vapor de etanol (produtos de padaria), hidrogénio e cloro (Sivertsvik et al., 2002). A UE
considera aditivos os gases utilizados neste tipo de embalagem, sendo-lhes atribuído um número E
(tabela 3) (DL 121/1998).
Tabela 3: Classificação, segundo a UE, dos gases utilizados nas embalagens com atmosfera modificada e
considerados aditivos alimentares (DL 121/1998)

Designação
Dióxido de Carbono (CO2)
Oxigénio (O2)
Azoto (N2)
Óxido nitroso (N2O)
Árgon (Ar)
Hélio (He)

Número E
E- 290
E- 948
E- 941
E- 942
E- 938
E- 939

Segundo a legislação em vigor, a utilização de uma atmosfera modificada deve vir indicada
no rótulo com a frase: “Embalado em atmosfera protectora” (DL 148/2005) (Figura 3).

Figura 3: Rótulo de um produto fresco MP embalado em atmosfera modificada
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O tipo de filme que forma a embalagem também é um factor essencial, pois é necessário
minimizar ou controlar as trocas gasosas entre a atmosfera interna e o ambiente externo. Existem
diversos filmes com diferentes taxas de transmissão de oxigénio, de modo a controlar a velocidade
de troca O2/CO2 para prolongar a vida útil do alimento embalado. O material utilizado na embalagem
deve ter uma propriedade de barreira adequada ao período de vida útil do alimento e à temperatura
de armazenamento (Paul e Clarke, 2002). A maioria dos materiais aplicados são constituídos por
várias camadas para garantir uma baixa transmissão de vapor de água, uma elevada barreira aos
gases e resistência mecânica ao manuseamento. Estes são classificados em quatro categorias de
acordo com a sua permeabilidade ao oxigénio (Fellows, 2000a):
1. Propriedade de barreira ao O2 baixa (> 300 cc.m-2), aplicado em produtos onde a
transmissão de O2 é desejada;
2. Propriedade de barreira ao O2 média (50 – 300 cc.m-2);
3. Propriedade de barreira ao O2 elevada (10 -50 cc.m-2);
4. Propriedade de barreira ao O2 muito elevada (< 10 cc.m-2).
Os materiais mais utilizados podem ser simples, extrudidos ou laminados de copolímeros de
etileno-álcool vinílico (EVOH), poliéster e polietileno, nylon e polietileno, cloreto de polivinilo (PVDC),
polipropileno (PP), poliéster-polietileno de tereftalato (PET). O seu custo está directamente
relacionado com a sua maior ou menor capacidade de barreira aos gases. A transparência destes
materiais é também um factor considerado na escolha, pois alguns produtos podem ser mais
sensíveis à luz, podendo optar-se por materiais metalizados ou com filtros UV (Sivertsvik et al.,
2002; Fellows, 2000a).
Podem considerar-se duas formas de modificar a atmosfera que rodeia um alimento MP no
interior da embalagem: a MAP passiva e a MAP activa. Na primeira o produto é embalado com ar
normal (78% N2, 21% O2, 0,03% CO2), sendo a embalagem coberta por um filme permeável. A
atmosfera no interior da embalagem vai alterar-se devido à respiração do produto, que consome O2
e produz CO2. A permeabilidade do filme utilizado vai permitir que se estabeleça um equilíbrio entre
o ambiente externo e interno, conseguindo deste modo, manter a qualidade do produto durante
mais alguns dias. Uma vez que o ponto de equilíbrio demora alguns dias a ser atingido, este método
não fornece os melhores resultados na manutenção da qualidade do produto. É difícil optimizar o
processo devido às diferentes taxas de respiração dos produtos e às diferentes taxas de
permeabilidade dos filmes disponíveis no mercado.
No caso da MAP activa, é colocada dentro da embalagem, antes da selagem, uma mistura
de gases de concentração conhecida (Figura 2). A mistura é escolhida de acordo com o produto e
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com o filme de embalagem aplicado, de modo a controlar a taxa de respiração dos produtos, manter
as características de qualidade e retardar o desenvolvimento dos microrganismos responsáveis pela
degradação (Yuan, 2003; Kader e Watkins, 2000).
Os alimentos MP embalados em atmosfera modificada levantam algumas reservas em
relação à sua segurança. O facto desta proporcionar uma extensão do período de vida útil pode
permitir o desenvolvimento de microrganismos patogénicos (Phillips, 1996). É, por isso, útil
discriminar dois tipos de alimentos MP embalados em MAP. Um primeiro grupo inclui os alimentos
que são ingeridos sem nenhum processamento posterior ao embalamento, como as refeições
cozinhadas, frutas, vegetais, peixe e carne fumada. Os alimentos pertencentes ao outro grupo são
os que serão sujeitos a um processamento térmico, que será suficiente para eliminar os
microrganismos presentes, antes de serem ingeridos (ex.: peixe fresco, carne crua, produtos
avícolas). Logo, os problemas de segurança microbiológica são uma prioridade nos produtos do
primeiro grupo, sendo obrigatório o controlo restrito da temperatura/ de armazenamento. Para
garantir a segurança dos produtos embalados em MAP, quando não se pode controlar toda a cadeia
de frio, é aconselhável a utilização da Tecnologia de Barreiras (Sivertsvik et al., 2002).
A tecnologia aplicada nas embalagens em atmosfera modificada apresenta algumas
limitações. Contudo, ao aplicar as técnicas de MAP em conjunto com outras técnicas de embalagem
activas ou “inteligentes”, a eficácia e a segurança destas pode aumentar (Sivertsvik et al., 2002).
Correspondem a uma nova era de embalagens em atmosfera modificada, que deixam de depender
exclusivamente da mistura de gases introduzida e das características do filme utilizado (Phillips,
1996).
O ambiente onde é realizado o processo de embalamento tem um grande impacte na
qualidade final do produto, que está muito dependente da qualidade inicial dos alimentos e da
temperatura de armazenamento. As boas práticas de fabrico e de higiene e o controlo restrito da
temperatura, em toda a cadeia de processamento e distribuição, bem como um plano de HACCP da
cadeia de produção, são essenciais para garantir a segurança e a qualidade de um alimento MP
embalado em atmosfera modificada (Yuan, 2003; Oorkaikul, 2003; Phillips, 1996). A conjugação de
vários factores, como a alteração do pH, a salga, a temperatura, a irradiação, a pressão elevada,
entre outros, pode contribuir para o aumento da vida útil do alimento, que não seria atingida com a
aplicação de uma única barreira (Chouliara et al., 2007; Andrés et al., 2006; Yuan, 2003; Hill et al.,
2002).
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2.1.3 Pescado Fresco MP embalado em MAP
Na Europa, o pescado é reconhecido, pelos consumidores, como um alimento saudável e
nutricionalmente completo, muitas vezes escolhido devido às suas características de frescura e
preço. Esta percepção é também apoiada pela inclusão do pescado na lista dos alimentos
“funcionais”, que se deve essencialmente ao seu elevado teor em ácidos gordos insaturados da
série n-3. O consumo de peixe duas vezes por semana é recomendado pelo Comité Internacional
de Orientações Dietéticas para prevenir doenças cardiovasculares, cancro do cólon e doenças
inflamatórias do intestino. No entanto, para que possa exercer todos os potenciais benefícios, sem
qualquer risco para a saúde humana, é necessário que este produto se mantenha seguro, sem
contaminantes e com qualidade até ao momento em que chega ao consumidor (Poli, 2005).
O pescado fresco tem um período de vida útil curto. É, normalmente, comercializado em
gelo ou a temperaturas de refrigeração, sem mais nenhuma embalagem, ou apenas colocando os
filetes numa embalagem de plástico fechada com um filme flexível permeável ao oxigénio (Figura 4).
Neste caso, estes produtos podem apresentar uma vida útil de 5 a 10 dias, dependendo da espécie,
local de origem e estação do ano. Este facto justifica que uma grande parte do pescado não seja
comercializado fresco, mas sim congelado ou preservado através de outras técnicas como as
conservas, a salga ou a fumagem (Reddy et al., 1999). Para aumentar a oferta de pescado fresco
no mercado foi necessário recorrer a novas técnicas de preservação, que permitissem aumentar a
vida útil destes produtos, para que pudessem suportar uma maior cadeia de distribuição, típica dos
mercados actuais.

Figura 4: Pescado fresco comercializado em gelo

Apesar de ser um alimento saudável, os consumidores não reconhecem o pescado como
um produto conveniente, ou seja, a compra e a preparação deste não encaixam nas preferências
dos novos consumidores, que não querem despender muito tempo na preparação das suas
refeições (Olsen et al., 2007). Ao disponibilizar o pescado, já limpo e filetado numa embalagem com
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atmosfera modificada, o produto torna-se mais atractivo para os consumidores. A embalagem em
atmosfera modificada tem sido estudada e aplicada neste tipo de alimentos há várias décadas,
estando a sua comercialização bastante desenvolvida em alguns países europeus (Reddy et al.,
1999). Um dos estudos sobre o armazenamento de pescado em CO2 data dos anos 30 e foi
realizado no Reino Unido (Sivertsvik et al., 2002a).
Em Portugal o consumo de pescado per capita é bastante superior à maioria dos países
europeus, sendo apenas superior na Dinamarca e em Espanha (Gracia e Albisu, 2001). No entanto,
a comercialização de pescado embalado em atmosfera modificada, ao contrário da carne e dos
vegetais, não é muito comum, tendo surgido apenas em 2007 a primeira empresa a produzir este
tipo de alimentos (Atlanti.Co SA). Os produtos disponibilizados no mercado nacional incluem várias
espécies de peixe minimamente processado (limpo, com diferentes cortes) embalado e refrigerado
(www.atlanti.co.pt, 7/12/07) (Figura 5). Esta situação indica que o mercado português está agora
disponível para a introdução de uma nova forma de comercialização de pescado. Tal como
aconteceu no sector da carne, a apresentação de filetes frescos embalados em atmosfera
modificada deverá ser disponibilizada por mais empresas no futuro, devido à facilidade de
transporte, preparação e conservação que a embalagem em MAP oferece. Prevê-se que este tipo
de apresentação do produto irá ser mais atractivo para os novos consumidores.

Figura 5: Pescado MP embalado em MAP (Atlanti.CO)

A utilização de MAP pode significar um aumento da vida útil do pescado de 50% a 100%
nos peixes crus e de 100% a 200% no marisco cozido (Sivertsvik et al., 2002a). No entanto, os
estudos sensoriais realizados revelam que apenas se consegue prolongar o período de qualidade
moderada do pescado e não as características de um peixe de qualidade superior (Sivertsvik et al.,
2003). Existem inúmeros estudos que investigaram a melhor composição das misturas de gases a
utilizar e a temperatura de armazenamento para diferentes espécies de pescado. No entanto, por
não ser referida a razão volume de gás/produto utilizado, nem a variação da concentração dos
gases ao longo do tempo, entre outros aspectos, faz com que seja difícil comparar os resultados
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(Sivertsvik et al., 2002a). Huss (1995) refere que o aumento de vida útil de pescado MP, embalado
em atmosfera modificada, pode ser de alguns dias até uma semana ou mais, quando comparado
com o armazenamento com ar normal, dependendo esse valor da espécie e da temperatura.
A degradação microbiana é responsável pela rápida perda de qualidade do pescado
exposto ao ar, logo as misturas gasosas utilizadas nestes produtos possuem uma elevada
concentração de CO2 para inibir o desenvolvimento das bactérias. A sua solubilidade nos alimentos
aumenta com a temperatura e o teor em gordura, podendo provocar o colapso da embalagem, um
aumento de exsudados e um sabor ácido nos produtos consumidos sem aquecimento posterior à
embalagem. A função do O2 nas misturas é inibir a redução do óxido de trimetilamina (OTMA) a
trimetilamina (TMA) no peixe fresco (Sivertsvik et al., 2002a). Uma mistura que contenha 40%-60%
de CO2 e 40%-60% de N2, sem nenhum O2, é aconselhada na MAP dos peixes gordos (ex.: salmão,
truta, sardinha, arenque, etc.), uma vez que a oxidação lipídica das gorduras insaturadas, presentes
nestas espécies, resulta na produção de odores intensos que diminuem a qualidade do produto. A
embalagem em vácuo é, também, uma alternativa menos dispendiosa nestes casos. No entanto, a
inibição microbiana atinge melhores resultados quando é utilizada a MAP (Özogul et al., 2004;
Sivertsvik et al., 2002; Reddy et al., 1999). Para os peixes magros (ex.: bacalhau, pescada,
dourada), crustáceos e moluscos, a atmosfera deve conter 40 % de CO2, 30% de O2 e 30% de N2
ou, somente, 40 % de CO2 e 60% de N2. O O2, além do efeito já referido, reduz os exsudados. Outra
forma de reduzir a formação de exsudados consiste em mergulhar os filetes numa solução salina
antes de serem colocados na embalagem, evitando a incorporação de O2 na atmosfera (Pastoriza et
al., 1998). A concentração de CO2 e a razão volume de gás/produto é determinante para aumentar
a vida útil dos alimentos, sendo recomendada uma proporção de 2:1 ou 3:1 para os peixes frescos
(Goulas e Kontominas, 2007; Hovda et al., 2007; Sivertsvik et al., 2002).
A presença do CO2 na embalagem vai provocar uma alteração na flora microbiana presente
no alimento, sendo o Photobacterium phosphoreum o principal responsável pela degradação de
filetes de bacalhau numa atmosfera rica em CO2, em ambiente refrigerado. Esta espécie,
disseminada no meio marinho, revelou um desenvolvimento elevado em condições de anaerobiose
e uma elevada resistência ao CO2, sendo por isso o organismo responsável pela degradação da
maioria do pescado MP embalado em atmosfera modificada (Ólafsdóttir et al., 1997; Dalgaard et al.,
1993). A bactéria Brochotrix thermosphacta foi a espécie responsável pela degradação na fase final
de armazenamento da maioria das amostras em MAP, refrigeradas (4ºC) de alabote, analisadas por
Hovda et al. (2007), tendo ocorrido o mesmo resultado num estudo sobre degradação de camarões
cozidos embalados em atmosfera modificada (Mejlhom et al., 2005). Nos peixes marinhos apenas
armazenados em gelo, as bactérias predominantes são a Shewanella putrefaciens e a
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Pseudomonas, independentemente do local de captura (Gram e Huss, 1996). Já se o pescado for
colocado a uma temperatura de 25ºC a microflora será dominada pelas bactérias mesófilas, como
as Vibrionaceae e as Enterobacteriaceae, no caso de terem sido capturados num local poluído. As
Aeromonas são as principais responsáveis pela degradação microbiana, nos peixes de água doce
(Gram e Huss, 1996). Na presença de CO2, o desenvolvimento de Shewanella putrefaciens e de
Pseudomonas é inibido, o que também ocorre nas embalagens de carne MP num ambiente idêntico.
Contudo, a extensão da vida útil conseguida no pescado não é tão elevada como na carne, talvez
devido a diferenças na estrutura e composição do músculo (Huss, 1995).
Como já foi referido anteriormente, também para o pescado MP embalado em atmosfera
modificada, a temperatura é o factor mais importante durante todo o processamento, distribuição e
armazenamento, porque tanto a actividade enzimática como a microbiana são largamente
influenciadas por esta (Regenstein, 2006). As temperaturas baixas vão também potenciar o efeito
do CO2 da MAP, devido à maior dissolução deste no produto, permitindo obter um maior período de
vida útil. O nível de segurança dos produtos também é maior quando estes são refrigerados a 4ºC.
Num estudo realizado em quatro espécies de peixes (filetes de bacalhau, tilápia, peixe gato e
salmão) sobre o desenvolvimento da toxina do Clostridium botulinum em embalagens expostas ao
ar, em vácuo e em MAP (75 % CO2 e 25% N2) a 4ºC, 8ºC e 16ºC, foi demonstrado que, após o final
da vida útil nos produtos embalados em MAP e armazenados a 4ºC, não se desenvolveu a toxina
(Reddy et al., 1999). Normalmente, a degradação sensorial antecede a formação de toxinas, no
entanto essa margem de segurança, além de variar com a temperatura, também foi diferente nas
espécies testadas, sendo o bacalhau o que apresentou um maior intervalo de dias, armazenado a
8ºC (Reddy et al., 1999). Por outro lado, em alguns estudos sobre o desenvolvimento de toxina
botulínica em amostras de peixe em MAP, inoculadas com esporos de Clostridium botulinum tipo E
e armazenadas a 8ºC, ocorreu a formação da toxina antes da rejeição sensorial do produto. Esta
informação levanta algumas questões em relação à utilização da MAP, no entanto existem ainda
questões que não se encontram explicadas, como é o caso da interacção desta bactéria com outros
factores como a permeabilidade do filme utilizado e a interacção desta com os gases que compõem
a atmosfera (Skinner e Reddy, 2006).
A temperatura de refrigeração utilizada juntamente com a MAP pode atingir melhores
resultados se for cerca de 1 a 2 ºC abaixo do ponto de congelação do alimento. Este método é
denominado de “super refrigeração” e provoca a formação de alguns cristais de gelo. O efeito
sinérgico da MAP e da “super refrigeração” consegue prolongar um pouco mais a vida útil do
produto, devido a uma maior dissolução do CO2. Num estudo apresentado por Sivertsvik et al.
(2003) obteve-se um aumento de 2,5 vezes na vida útil dos filetes de salmão, em relação ao
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armazenamento com a mesma atmosfera a 4ºC. Um estudo em lombos de bacalhau em MAP, a
aplicação da “super refrigeração” aumentou 7 dias à vida útil do produto (Wang et al., 2008).
O pescado MP pode ter na sua microflora organismos patogénicos, que o processamento
mínimo e a embalagem em atmosfera modificada não eliminam, podendo mesmo, em certos casos
(ex.: abuso de temperatura da cadeia de distribuição) potenciar o seu desenvolvimento. A
segurança destes alimentos é, por isso, uma grande preocupação para os produtores, uma vez que
existe a possibilidade dos seus produtos serem veículo para a transmissão de doenças de origem
alimentar. No pescado MP embalado em MAP é, também, possível distinguir duas categorias de
produtos, os que vão ser consumidos sem nenhum tratamento térmico (ex.: sashimi; sushi; salmão
fumado; marisco cozido) e os que serão cozinhados (peixe fresco). Os microrganismos patogénicos
que podem estar presentes nestes alimentos encontram-se naturalmente no meio aquático (C.
botulinum tipo E, B e F, Vibrio spp., A. hydrophila, Plesiomonas shigelloides), serem frequentes
nesse ambiente (Listeria monocytogenes, C. botulinum tipo A, B, C. perfringens, Bacillus spp.) ou
terem uma origem animal/humana (Salmonella, Shigella, E. coli, Staphylococcus aureus). O risco do
desenvolvimento da maioria destas espécies de bactérias não aumenta com a utilização da MAP,
sendo o seu crescimento inibido pela presença de uma atmosfera diferente do ar e pela baixa
temperatura de armazenamento. Todavia, as espécies C. botulinum tipo E e tipo B conseguem
desenvolver-se em condições de anaerobiose, representando um risco para as embalagens com
atmosferas sem O2. Apesar disso, o risco de que a toxina se desenvolva antes que o produto esteja
degradado é baixo (Sivertsvik et al., 2002a; Reddy et al., 1999). Outro organismo que também
representa perigo para a segurança do pescado MP é a aeróbia Listeria monocytogenes, que
consegue desenvolver-se a temperaturas inferiores a 10ºC (Mejlhom et al., 2005). É, por isso,
aconselhável o uso de mais barreiras ao desenvolvimento microbiológico (Tecnologia de Barreiras)
em conjunto com a MAP e a refrigeração, como a utilização de uma embalagem activa que
consegue absorver a TMA e os exsudados (Franzetti et al., 2001), a adição de sal e óleo de orégãos
(Goulas e Kontominas, 2007) e de ácido láurico (Pastoriza et al., 2002), para conseguir aumentar o
período de vida útil dos alimentos com maior segurança. Num estudo realizado por Pacquit et al.
(2007) foi testada a eficácia de uma embalagem “inteligente” que monitorizou a formação de
produtos do metabolismo microbiano. Foi utilizado um filme composto por um polímero e um corante
sensível ao pH, que respondia através de uma mudança de cor na presença de aminas voláteis
(Figura 6).
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Figura 6: Embalagem “inteligente” com filetes de peixe em MAP

A utilização da MAP em conjunto com a adição de pirofosfasto foi também testada em
dourada, com o intuito de preservar durante mais tempo o colagénio do tecido muscular. Esta
associação de barreiras permitiu manter a firmeza do tecido durante mais tempo, contribuindo para
a preservação do pescado com maior qualidade (Masniyom et al., 2005).
A aplicação de uma nova metodologia baseada na acção antimicrobiana do CO2, mais
precisamente, na acção preservativa da dissolução de CO2 no produto, conseguiu aumentar a vida
útil de alimentos quando aplicada antes do embalamento sob uma atmosfera modificada (Rotabakk
et al., 2006). Esta técnica denomina-se de SGS (Soluble Gas Stabilisation) e foi proposta por
Sivertsvik (2000). A aplicação da SGS é um procedimento realizado a pressões elevadas e a 0ºC e
resulta num produto onde existe uma saturação de CO2. Este facto, além de aumentar a vida útil do
produto, permite a utilização de uma embalagem de menor volume, pois permite reduzir a razão
volume de Gás/Produto. A aplicação desta técnica foi já testada com resultados positivos em filetes
de dourada, robalo e sardinha (Mendes e Gonçalves, 2008; Mendes et al., 2008)
Apenas os peixes, crustáceos e moluscos da melhor qualidade podem beneficiar das
vantagens de um maior período de vida útil, conseguido com esta técnica de embalagem. As
vantagens também dependem de cada espécie, do seu teor em gordura, da sua carga microbiana,
da mistura de gases da atmosfera e da temperatura utilizada no armazenamento. A manutenção da
temperatura e a aplicação das boas práticas de higiene e segurança durante toda a cadeia, desde a
captura até ao consumidor, são essenciais para a segurança e qualidade do pescado minimamente
processado.
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2.2 Pregado (Psetta maxima)
2.2.1 Caracterização da espécie
O pregado (Psetta maxima Linnaeus, 1758) é uma espécie de peixe chato da família
Scophalmidae. Também pode ser denominado pelo nome de Scophtalmus maximus. Atinge
normalmente os 50-60 cm de comprimento, podendo, ocasionalmente, atingir 100 cm. Tem um
corpo assimétrico de forma arredondada com os dois olhos no lado esquerdo. Não tem escamas,
mas apresenta inúmeras protuberâncias ósseas distribuídas de forma irregular. As barbatanas
dorsal e anal estendem-se por todo lado dorsal e ventral (Figura 7). O lado direito (inferior)
apresenta normalmente uma cor branca, enquanto que o lado esquerdo (superior) pode apresentar
uma coloração acastanhada com pontos mais escuros. É uma espécie marinha bêntica, que habita
fundos arenosos e lodosos na zona costeira menos profunda, até aos 100 m de profundidade. Tem
a capacidade de se confundir no meio que o rodeia, imitando a cor do substrato (www.fao.org/
fishery/culturedspecies/Psetta_maxima/enFao, 20/10/2008).

Figura 7: Pregado (Psetta maxima)

A distribuição natural do pregado inclui a zona desde a costa oeste da Noruega até ao sul
de Espanha e toda a zona Mediterrânica.
O ciclo de vida deste animal atravessa várias fases de metamorfose (Figura 8) e demora
cerca de 20 - 24 meses a atingir o estado adulto com tamanho comercial, que pode variar entre 750
g e 2,5 kg.
A composição do filete do pregado pode variar de acordo com a dieta, mas apresenta
normalmente um baixo teor de gordura (1-2 %) e um elevado teor proteico (19-22%) (Ruff et al.,
2002).
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Figura 8: As várias fases do ciclo de vida do Pregado (Psetta maxima) (adaptado de Coleman, 2004)

2.2.2 Consumo e Interesse económico
O pregado é uma espécie muito apreciada pelos consumidores do sul da Europa, e em
alguns países da zona Norte da Europa como o Reino Unido, Alemanha, Holanda, Luxemburgo e
Bélgica. A sua carne é branca, firme e muito saborosa. Devido a uma menor disponibilidade e ao
elevado custo desta espécie capturada no estado selvagem, a produção em aquacultura tornou-se a
alternativa para garantir uma maior disponibilidade de pregado no mercado (Rodríguez et al., 2006;
Aubourg et al., 2005; Engelsen et al., 2004).
O interesse comercial desta espécie traduziu-se, por isso, num grande aumento da sua
produção em aquacultura desde os anos 80 (Figura 9). A produção teve início nos anos 70 na
Escócia, tendo sido depois introduzida em França e Espanha. Este último país apresenta as
condições oceanográficas mais favoráveis à cultura desta espécie, e é actualmente o maior produtor
europeu de pregado (3847 toneladas em 2002, o que representava 75,9 % da produção europeia).
Actualmente, além dos países já referidos, existe produção desta espécie na Dinamarca, Alemanha,
Islândia, Irlanda, Itália, Noruega, País de Gales e Portugal. No entanto, em 2002, apenas Espanha,
França e Portugal reportaram uma produção acima das 50 toneladas/ano (FAO, 2008).
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Figura 9: Produção Global (toneladas) de Pregado (Psetta maxima) em aquacultura (fonte: FAO, 2008)

A maior parte da produção é consumida no país de origem, e é normalmente
comercializada como produto fresco e inteiro. É, normalmente, embalado em caixa de poliestireno,
coberto por um filme de plástico e uma camada de gelo. Ao ser comercializado fresco, inteiro e
conservado com gelo, esta espécie apresenta um período de vida útil superior a 15 dias (Özogul et
al., 2006; Aubourg et al., 2005; Rodríguez et al., 2003). Em alguns países da Europa o pregado é
vendido já esviscerado, e em Espanha, algumas produtoras começaram já a filetar o pregado para
satisfazer uma nova demanda do mercado europeu (www.fao.org/fishery/culturedspecies/
Psetta_maxima/en, 20/10/2008).
Em Portugal, a produção ronda 350 – 390 toneladas/ano, sendo a terceira espécie de peixe
marinho mais produzida. Em 2006 a produção auferiu um total de 1499 mil euros. Neste mesmo
período, esta espécie de peixe marinho, transaccionado fresco ou refrigerado, atingiu o valor
comercial de 20,39€ /kg (INE, 2007).
Um estudo realizado em Espanha sobre a tendência de preço e produção desta espécie
prevê um aumento de preço, estimando também um aumento da produção até às 8000 toneladas
em 2010 (Garza-Gil et al., 2009)
O elevado valor comercial desta espécie, e a elevada procura que se tem vindo a verificar
nos últimos anos, fazem com que esta tenha potencial para ser processada e comercializada sob a
forma de alimento MP. Actualmente, este produto é maioritariamente comercializado fresco e inteiro
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nos grandes mercados abastecedores, sendo a maioria da produção vendida a restaurantes e
hotéis (Engelsen et al., 2004). O tamanho de comercialização do pregado é de cerca de 35 - 40 cm
de comprimento, e peso, normalmente, superior a 1kg. É, por isso, um animal que não apresenta
grande facilidade de transporte para o consumidor comum. No entanto, com a possibilidade de ser
apresentada ao consumidor sob a forma de filete, torna-se num produto de fácil e rápida
preparação, mas que ao mesmo tempo mantém as características de um produto fresco, com toda a
qualidade sensorial e nutricional que o caracteriza. Ao ser embalado em atmosfera modificada, é
ainda possível aumentar o período de vida útil dos filetes, assim como, tornar o produto mais
rentável para o produtor, mais fácil de transportar para o consumidor e desta forma, conseguir
chegar a um novo segmento do mercado.
Actualmente, estão disponíveis, inúmeros estudos sobre a aplicação da embalagem em
atmosfera modificada em pescado fresco de vários tipos (ex.: peixe inteiro e em filetes; crustáceos;
gastrópodes) e de várias origens (águas temperadas, tropicais, mediterrânicas) (Pantazi et al., 2008;
Caglak et al., 2007; Mejlholm et al., 2005; Özogul et al., 2004; Pastoriza et al., 1998; Dalgaard,
1995). No entanto, em relação ao pregado (Psetta maxima) não surgiu até ao momento, tanto
quanto tenha sido possível verificar, nenhum estudo sobre a aplicação deste tipo de embalagem na
comercialização deste produto. Os estudos disponíveis sobre a evolução da qualidade do pregado
fresco ao longo do tempo referem-se a um armazenamento refrigerado do peixe inteiro (Nuin et al.,
2008) e em gelo (Campos et al., 2006; Rodríguez et al., 2006; Özogul et al., 2006; Aubourg et al.,
2005; Piñeiro et al., 2005). Existem também estudos sobre a qualidade de filetes de pregado (Roth
et al., 2007; Ruff et al., 2002). A aplicação de uma embalagem em atmosfera modificada fará
sentido se os resultados obtidos revelarem vantagens na preservação da qualidade do produto em
relação ao método tradicional.
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2.3 Avaliação da qualidade do pescado
2.3.1 Caracterização da qualidade do pescado
A qualidade é um requisito do mercado actual, e todos os participantes na cadeia agroalimentar exigem produtos com qualidade. No entanto, qualidade é um conceito complexo que
envolve vários aspectos diferentes. Os atributos da qualidade estão relacionados com o
desenvolvimento do produto, com a conveniência do mesmo, com a origem da produção, questões
de saúde e de segurança. Todos eles influenciam a percepção que o consumidor tem sobre a
qualidade de um determinado produto (Barat et al., 2008; Bremmer et al., 2002; Gracia e Albisu,
2001).
A qualidade pode ser melhorada através da aplicação de novos ingredientes, sabores entre
outros aspectos, desde que estes vão de encontro à necessidade do consumidor. No entanto, pode
ser conseguido um aumento da qualidade com a aplicação de uma nova embalagem mais
adequada à conveniência e interesses do consumidor (Gracia e Albisu, 2001).
Para determinar a qualidade do pescado é necessário, em primeiro lugar, perceber o
conceito e o que este engloba. No geral, poderia considerar-se que este conceito engloba todas as
características do pescado que são apreciadas positivamente pelo consumidor. Este conceito torna
muito difícil de obter uma avaliação exacta da qualidade do produto. Ao longo dos últimos anos
foram realizados vários estudos para estabelecer as características que determinam a qualidade de
inúmeros produtos alimentares, como a carne, leite ou vegetais. No entanto, no caso do pescado e
devido à sua natureza, essa determinação tem seguido um rumo diferente. O pescado apresenta,
normalmente, uma vida útil curta e uma grande variabilidade, devido ao grande número de espécies
que podem surgir no mercado, o que torna difícil a aplicação de um sistema geral de avaliação da
qualidade (Rodríguez-Jerez, 2000). Há por isso a necessidade de contextualizar sempre este
conceito quando se trata da avaliação da qualidade de pescado (Bremmer et al., 2002). Por
exemplo, na indústria pesqueira o conceito de qualidade está mais relacionado com o tamanho,
podendo um exemplar de tamanho inferior ao pretendido ser considerado como um produto de
qualidade inferior. Já no âmbito da indústria alimentar, existe a associação de que o pescado de
melhor qualidade é aquele que é consumido poucas horas após a captura. No entanto, nesse
período, o pescado muito fresco, encontra-se normalmente na fase de rigor mortis, o que o torna
difícil de processar (ex: filetar), o que faz com que essa associação não seja a mais indicada para
certos produtos de pescado processados, como os fumados. Já para as autoridades
governamentais, o que mais se destaca do seu conceito de qualidade serão as suas preocupações
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com os possíveis riscos para a saúde, associando uma elevada qualidade de um produto à
ausência de agentes nocivos (químicos, físicos e microbiológicos) (Sánchez-Cascado, 2005; Poli,
2005).
Frequentemente, quando nos referimos a pescado, qualidade para muitos consumidores é
também sinónimo de frescura. No entanto, existem vários factores que vão influenciar este conceito
como a disponibilidade, conveniência, preço, segurança entre outras (Figura 10). No entanto, é
mesmo a frescura que dá a maior contribuição para a qualidade de um produto da pesca. Este
factor determinante para a qualidade pode ser explicado, até certo ponto, através de parâmetros
sensoriais, químicos, físicos e microbiológicos, sendo assim considerado um atributo objectivo
(Ólafsdóttir et al., 1997).

Propriedades sensoriais
Constância
Segurança

Preço
Disponibilidade

QUALIDADE

Apresentação
FRESCURA

Conveniência
Valor nutricional

Figura 10:Factores que contribuem para a qualidade do pescado (adaptado de Ólafsdóttir et al., 1997)

Mas o que significa a expressão “pescado fresco”? Uma das definições apresentadas por
Oehlenschläger e Sörensen (1997) afirma que é “o estado em que o pescado, na sua totalidade,
possui características próximas às que possuía quando estava vivo, ou apenas que, o abate do
animal ocorreu há pouco tempo… ou seja, é uma ideia complexa de um estado ideal de
salubridade, integridade e perfeição de um animal logo após a captura”. Os mesmos autores
aconselham que a utilização deste termo seja diferenciada entre a frescura no momento do abate
(t=0) e a frescura quando t>0. Logo, pode-se concluir que a frescura é um atributo que varia de
forma contínua e que existe durante um certo período de tempo (Poli, 2005).
A perda de frescura, juntamente com a ocorrência de fenómenos de degradação resulta de
uma série de processos microbiológicos, físicos e químicos (Rodríguez-Jerez, 2000). A detecção
dos estados iniciais de degradação do pescado é ainda um desafio nos nossos dias, sendo aceite
que a avaliação organoléptica é a técnica mais económica e rápida. Contudo, esta é subjectiva, e
para que os resultados possam ser representativos e passíveis de comparação é necessário que
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esta seja realizada por um painel de provadores experiente e treinado. Por este motivo, foram
propostos vários parâmetros químicos, físicos e microbiológicos para avaliar a frescura. Alguns dos
parâmetros sugeridos por Ólafsdóttir et al. (1997), para aplicar na indústria na análise da qualidade
do pescado são a determinação do número de microrganismos viáveis totais, da presença de
compostos voláteis (ex.: TMA e ABVT); do número de aminácidos livres, compostos de oxidação
lipídica e da degradação do ATP. Os autores defendem também a aplicação de uma análise
sensorial, para distinguir a presença de atributos associados ao estado “fresco”, e a análise de
alguns parâmetros físicos para verificar a ausência de alterações de estrutura, textura e cor.

2.3.2 Degradação do pescado
Após a morte, o músculo do pescado está totalmente relaxado. Normalmente, este é macio
e flexível e possui uma textura firme e elástica ao toque. Estas características irão sofrer uma série
de transformações sensoriais, autolíticas e microbiológicas que levarão, em última instância, à sua
rejeição pelo consumidor (Sánchez-Cascado, 2005).
O pescado é um alimento muito perecível, com uma elevada actividade da água (aw), um
pH próximo da neutralidade (> 6) e rico em enzimas autolíticas que levam ao desenvolvimento de
maus odores e sabores. A velocidade com que estes produtos se deterioram está muito relacionada
com a temperatura, podendo ser reduzida pela refrigeração. A degradação do pescado é,
maioritariamente, provocada pelo desenvolvimento microbiano. No entanto, para algumas espécies,
as reacções de oxidação ou hidrólise enzimática da fracção lipídica e a actividade das enzimas ao
nível muscular, que provocam a perda de firmeza, são mais determinantes. O grau de
processamento e preservação, em conjunto com a temperatura de armazenamento, irá determinar o
tipo de degradação mais influente na vida útil do pescado, se a microbiológica, a bioquímica ou as
duas (Sivertsvik et al., 2002a).
Normalmente, a deterioração do peixe fresco é caracterizada sensorialmente por uma perda
inicial do seu sabor a “fresco”, que é seguida por uma mudança de odor neutro ou não específico
para odor a “peixe”, que vai sendo cada vez mais intenso. A primeira causa da perda de qualidade
são as reacções autolíticas, não estando relacionadas com a acção microbiana. No entanto, essas
reacções disponibilizam o substrato que as bactérias vão incorporar no seu metabolismo para
continuar o processo degradativo (Gram e Huss, 1996).
A alteração do pescado vai também depender de outros factores como a espécie (ex.:
peixes chatos alteram-se mais rapidamente que os peixes redondos), o tamanho do animal
analisado (ex.: animais maiores mostram normalmente uma degradação mais lenta), as condições
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do pescado no momento da sua captura (ex.: um método de abate que provoque um elevado nível
de stress no animal provoca um aparecimento precoce dos sinais de degradação) e do tipo de flora
microbiana presente naturalmente no animal (ex.: uma elevada quantidade de microrganismos
inicial vai aumentar a velocidade de degradação microbiológica) (Sánchez-Cascado, 2005).

2.3.2.1 Alterações Autolíticas
Após a morte do animal, o aporte de oxigénio ao músculo é interrompido, o que faz com que
se inicie uma nova via de produção de energia. A glicólise anaeróbia é a única forma de produção
de energia após a morte para a maioria dos peixes ósseos. Sendo este um processo que origina um
menor número de moléculas de ATP, a concentração deste composto no interior das células
musculares vai diminuir. A concentração de ATP e glicogénio nas células diminui de tal forma que
quando ocorre a instalação do rigor mortis, estes compostos já quase não existem. Ocorre, por
outro lado, uma acumulação de compostos resultantes da desfosforilação e desaminação do ATP
(ex.: inosina monofosfato, inosina, hipoxantina, etc). Vai também ocorrer a acumulação de ácido
láctico que provoca uma diminuição do pH do músculo (Huss, 1995).
Ocorrem também reacções de proteólise que originam um aumento do teor de péptidos de
baixa massa molecular e aminoácidos livres. A acção das proteases está muitas vezes relacionada
com a perda de firmeza do músculo (Delbarre-Ladrat et al., 2006). No entanto, a degradação
provocada por estas proteases é menos evidente que as variações registadas ao nível da
degradação do ATP. Dentro das proteases identificadas no músculo dos peixes, as catepsinas são
as mais descritas. Estas encontram-se dentro dos lisossomas das células vivas, sendo libertadas
para o citoplasma quando ocorre algum abuso físico e em casos de congelação e descongelação do
músculo post mortem (Godiksen et al., 2009; Huss, 1995).
Quando o pescado é congelado, a reacção autolítica predominante é a desmetilação do
óxido de trimetilamina (OTMA) que dá origem a dimetilamina e a formaldeído. A acumulação de
formaldeído provoca um cruzamento das fibras musculares tornando o músculo mais duro e
provocando uma perda da capacidade de retenção da água (Huss, 1995).
Durante o armazenamento de peixes gordos, sob refrigeração, as alterações que ocorrem
ao nível da sua fracção lipídica resultam, normalmente, de reacções de oxidação. Estas reacções
dão origem a substâncias que conferem ao pescado sabores e odores estranhos (ranço). Algumas
dessas substâncias, ligando-se às proteínas do músculo, podem ainda contribuir para alterar a
textura ligando-se às proteínas do músculo (Huss, 1995).
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Os processos autolíticos descritos são comuns a todo o pescado, no entanto, a velocidade
a que ocorre cada reacção pode variar muito de acordo com a espécie.

2.3.2.2 Alterações Microbiológicas
A degradação provocada pelo desenvolvimento dos microrganismos presentes num produto
é, normalmente, percebida a nível sensorial pela produção de odores e sabores estranhos,
produção de muco, aparecimento de manchas e zonas descoradas e produção de gás (Gram e
Huss, 1996).
A flora microbiana do pescado é bastante complexa devido à contaminação específica e
não-específica do animal no ambiente de origem, durante o processamento e ainda à contaminação
devida a factores intrínsecos e extrínsecos que determinam o seu desenvolvimento (ex.:
temperatura, pH, interacções entre várias espécies de microrganismos). As espécies presentes no
pescado reflectem o seu ambiente aquático (água doce vs água salgada; águas temperadas vs
águas tropicais vs águas frias; grau e tipo de poluição que afecta o meio), tendo, normalmente, as
espécies provenientes de águas tropicais e zonas poluídas uma maior carga microbiana. Os
microrganismos encontram-se em todas as superfícies externas do animal (pele e brânquias) e no
seu tracto digestivo, sendo o músculo estéril, facilmente contaminado no momento da captura,
devido à forma como é abatido, ao manuseamento e ao processamento a que é sujeito (Sivertsvik
et al., 2002a; Gram e Huss, 1996; Huss, 1995). A entrada de microrganismos no músculo vai
depender de várias características da espécie, como a resistência da sua pele e da presença de
mecanismos protectores como as lisozimas que existem no muco que recobre o animal (SánchezCascado, 2005).
Um dos factores intrínsecos que afecta o desenvolvimento microbiano nestes alimentos é o
elevado pH post-mortem e a baixa quantidade de hidratos de carbono presentes no músculo, que
proporcionam as condições para que a bactéria Shewanella putrefaciens, sensível ao pH, se
desenvolva. A fracção de azoto não proteico (NPN) presente no músculo (aminoácidos livres,
nucleótidos) é também um factor intrínseco que favorece a actividade microbiana, principalmente
para as espécies que os utilizam como substrato, produzindo compostos voláteis responsáveis pelo
cheiro pútrido do pescado. O óxido de trimetilamina (OTMA) faz parte da fracção NPN e está
presente em todas as espécies de peixe marinhas e em alguns de água doce (Huss, 1995). Este
pode ser reduzido por enzimas endógenas, mas normalmente, em temperaturas de refrigeração e
na ausência de oxigénio, o OTMA vai ser reduzido por acção das bactérias (Shewanella
putrefaciens, Photobacterium phosphoreum, Vibrionaceae sp.) a trimetilamina (TMA), que confere
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ao pescado uma mau odor e sabor (“odor a peixe”) (Özogul et al., 2002; Gram e Huss 1996). A
degradação microbiológica do pescado pode ser considerada em sete etapas (Liston, 1980, citado
por Sivertsvik et al., 2002a):
1. Microflora natural dos peixes responsáveis pela degradação;
2. Presença da fracção de azoto não proteico (NPN);
3. Desenvolvimento selectivo de algumas espécies que utilizam a fracção NPN como
substrato (principalmente, Pseudomonas);
4. Repressão da produção de proteinases devido à utilização selectiva dos aminoácidos
pelas Pseudomonas;
5. Hidrólise bacteriana de proteínas para repor a pool de aminoácidos disponíveis para as
bactérias;
6. Produção de amónia e ácidos gordos voláteis;
7. Produção de compostos voláteis com enxofre (H2S e CH3SH) pelas bactérias
responsáveis pela degradação.
Quando um produto é degradado devido à actividade microbiana, a sua microflora será
constituída por várias espécies, muitas das quais são completamente inofensivas para a saúde e
não conferem sabores e odores estranhos ao produto. Normalmente, apenas um determinado grupo
de bactérias é responsável pelas reacções químicas que resultam na degradação do pescado
(Sivertsvik et al., 2002a).

2.3.2.3 Alterações Sensoriais
As alterações sensoriais são as percebidas através dos sentidos, ou seja, a aparência, o
odor, a textura e o sabor. No pescado fresco, as primeiras alterações sensoriais que ocorrem
durante o armazenamento são ao nível da aparência e da textura. Após a morte do peixe, a
interrupção da circulação sanguínea priva o músculo de oxigénio e outros nutrientes. No entanto, o
metabolismo celular continua activo durante mais algum tempo, esgotando as reservas de
glicogénio e ATP. As reacções metabólicas que se geram nesta fase (referidas na secção 2.3.2.1)
provocam uma descida do pH. Se atingir o ponto isoeléctrico das proteínas das fibras musculares
pode ocorrer a sua desnaturação, perdendo a capacidade de reter água, provocando assim uma
alteração da textura do pescado (Sanchéz-Cascado, 2005).
A mudança mais visível é mesmo a instalação do rigor mortis, que persiste, normalmente,
por um dia ou até mais. O momento em que se instala e desaparece varia com a espécie,
temperatura, manuseamento, tamanho e condição fisiológica do animal (Huss, 1995). Durante a
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instalação do rigor mortis ocorre uma união irreversível dos filamentos de actina e miosina. Após a
resolução deste estado, o músculo relaxa e recupera a sua flexibilidade inicial, mas não a sua
elasticidade (Sanchéz-Cascado, 2005).
A qualidade de um produto de pescado é influenciada pelo facto de ser processado antes,
durante ou depois da instalação e resolução do rigor mortis. Durante o estado de rigor, o processo
de filetar é mais difícil, podendo criar um produto com defeito. Já se os filetes forem cortados antes
da instalação da rigidez cadavérica, estes podem encolher aquando da instalação desta fase. O
músculo branco pode encolher até 15% do seu tamanho inicial. O pescado cozinhado numa fase de
pré-rigor apresenta, normalmente, uma textura macia e pastosa. Pelo contrário, se for cozinhado
durante a fase de rigidez apresentará uma textura consistente e suculenta. Um filete cozinhado
após a resolução do rigor mortis apresenta, normalmente, uma textura firme, suculenta e elástica
(Martinez, 1997; Huss, 1995).
Com o aumento do período de armazenamento, o pescado inicia uma mudança no seu odor
e sabor, primeiro devido à presença da inosina monofosfato (IMP) entre outros nucleótidos. A IMP
não confere um sabor característico ao produto, no entanto a hipoxantina (Hx) vai conferir um sabor
amargo ao pescado. A perda do sabor “a fresco” do pescado é, por isso, atribuída à degradação do
IMP a Hx. Outro factor que pode provocar uma alteração do sabor e odor do pescado são as
reacções de oxidação ao nível da fracção lipídica. Nos peixes gordos estas reacções levam ao
aparecimento de sabor e odor a ranço (Haard, 2002).

2.3.3 Métodos para avaliação da qualidade do pescado
Para avaliar a qualidade do pescado não existe um método ideal para todos os casos, pois
esta depende de vários factores e cada situação pode exigir a aplicação de análises diferentes de
acordo com a espécie do pescado, habitat, modo de captura, entre outros aspectos. Para se
conseguir uma melhor caracterização da qualidade do pescado é, por isso, aconselhável a
aplicação de um conjunto de métodos de análise.
Como já foi referido anteriormente, a qualidade do pescado vai-se alterando através de
alterações autolíticas e microbiológicas, que podem ser monitorizadas através de análises
microbiológicas, químicas, físicas e sensoriais
A análise sensorial é o método de rotina utilizado na indústria para avaliar a qualidade do
pescado utilizado. Características como a aparência exterior, odor e cor são extremamente
importantes para o controlo de qualidade do produto. Parâmetros relacionados com a origem,
manuseamento e defeitos são também considerados (Oehlenschläger e Sörensen, 1997). Existem
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vários esquemas de análise sensorial que podem ser aplicados ao pescado cru. Um dos mais
antigos tinha como fundamento uma avaliação de cada parâmetro de qualidade independente.
Actualmente, o método mais aplicado na indústria, a nível europeu, agrupa as características
descritivas de modo a atribuir uma pontuação. Este foi proposto no Regulamento Comunitário
2406/96 de 26 de Novembro e inclui esquemas para avaliar o grau de frescura para alguns grupos
de pescado (peixes brancos, azuis e elasmobrânquios; cefalópodes e crustáceos), e que se
destinam a ser aplicados pela indústria e pelos serviços de inspecção (Dalgaard, 2000)
Os esquemas permitem a classificação do pescado em diferentes categorias em função de
um valor numérico obtido na análise sensorial: E (extra) Æpescado fresco; A; B e Não admitidos)
Apesar da aplicação dos esquemas publicados no regulamento ser aceite pelos países da
União Europeia, existem algumas discrepâncias devido à utilização de descritores gerais e que nem
sempre são os mais adequados, por não descreverem convenientemente as alterações que
ocorrem em cada espécie. Tal facto levou ao desenvolvimento de esquemas alternativos que têm
em consideração as características de cada espécie e que, ao mesmo tempo, são de rápida e fácil
aplicação. Este novo esquema é denominado Método do Índice de Qualidade (QIM) e permite,
através da avaliação sensorial de vários parâmetros, classificar o pescado relativamente ao seu
grau de frescura, proporcionalmente com o tempo de armazenamento refrigerado. A principal
vantagem deste método é a sua especificidade e objectividade com que permite a avaliação de
cada espécie. Existem, actualmente, esquemas para avaliar a qualidade de 28 produtos de pescado
diferentes (bacalhau, arenque, biqueirão, sardinha, ruivo, camarão, solha, pregado, dourada,
salmão, pescada congelada, polvo, atum, choco, lula, etc.) ( www.qim-eurofish.com, 31/03/09).
Estes esquemas são preparados para avaliar o pescado inteiro. A avaliação sensorial da
qualidade de filetes de peixe é difícil. Os avaliadores pesquisam a presença de defeitos que possam
apresentar, relacionados com a condição do músculo, aparência ou que possam advir do mau
manuseamento durante a sua preparação. Para determinar a frescura dos filetes crus, a cor e o
odor são os parâmetros mais importantes (Ólafsdóttir et al., 2004)
A análise sensorial objectiva é essencial para avaliar a qualidade do pescado. Contudo,
apresenta como principais desvantagens o facto de ser uma análise dispendiosa, demorada e difícil
de calibrar, particularmente quando é necessário recorrer a um painel de provadores treinados. Os
métodos instrumentais são por isso, considerados como um suplemento necessário para a análise
da qualidade (Dalgaard, 2000).
Um dos objectivos deste trabalho foi a avaliação da qualidade de filetes de pregado e para
isso foi determinado um conjunto de parâmetros microbiológicos, físicos e químicos.
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2.3.3.1 Métodos microbiológicos
Os métodos microbiológicos na avaliação da qualidade do pescado visam recolher
informação sobre as condições de higiene durante a manipulação, elaboração e armazenamento
dos produtos, bem como, sobre a presença de algum microrganismo patogénico que possa ser um
risco para a saúde do consumidor.
O desenvolvimento dos microrganismos é o factor limitante na determinação da vida útil do
pescado fresco. A determinação do número total de microrganismos viáveis é utilizada como um
índice de aceitabilidade em várias normas, directivas e especificações (Ólafsdóttir et al., 1997).
Após a captura, o pescado apresenta uma flora microbiana que pode ir desde 102 até 106
ufc/g em animais inteiros ou filetes. Durante o armazenamento sob refrigeração, os microrganismos
psicotróficos são os que podem apresentar um maior desenvolvimento, tendo a sua determinação
sido, também, sugerida como um parâmetro de qualidade em diversos estudos (Ólafsdóttir et al.,
1997). Alguns estudos apontam a bactéria S. putrefaciens como sendo o microrganismo
responsável pela degradação de produtos de pescado refrigerado. Já a espécie P. phosphoreum foi
identificada como a principal responsável pela degradação de alguns produtos de pescado fresco
embalado em atmosfera modificada. A correlação entre a presença destas espécies responsáveis
pela degradação e a evolução da qualidade do pescado é maior do que a correlação encontrada
com a contagem dos microrganismos viáveis totais (Dalgaard, 1995).
A concentração de microrganismos presente no momento de rejeição sensorial de um
produto ronda os 107-108 ufc/g de microrganismos viáveis totais. Todavia, alguns estudos podem
recomendar valores mais baixos como limite de aceitabilidade (ex: 106 ufc/g). A correlação entre o
número de microrganismos viáveis totais e a vida útil de um produto é, muitas vezes, assumida de
forma empírica, o que pode não corresponder à realidade. Por essa razão, muitos autores sugerem
que os métodos microbiológicos utilizados para avaliar a qualidade do pescado sejam associados a
modelos matemáticos que expressem as condições de armazenamento (ex.: temperatura,
atmosfera) para correlacionar o desenvolvimento dos microrganismos com a vida útil do produto
(Ólafsdóttir et al., 1997).
Os métodos microbiológicos fornecem dados que estão correlacionados com a evolução da
qualidade do pescado. Todavia, os melhores resultados provêm de métodos de detecção morosos
como a contagem de placas, que requerem um crescimento dos microrganismos, bem como um
período de incubação. Este é o principal inconveniente destes métodos, uma vez que os resultados
podem demorar entre 24 a 72h a ser obtidos, limitando por isso a sua utilização a nível industrial.
Existem métodos rápidos que se baseiam em medidas indirectas (ex.: impedância,
bioluminescência, métodos imunológicos e genéticos, entre outros). Contudo, ainda nenhum dos
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métodos rápidos tem uma grande aceitação na determinação da qualidade do pescado, uns devido
ao seu custo elevado, outros por necessitarem de pessoal especializado para a sua realização e
outros devido ao facto da sua eficácia não estar completamente determinada.

2.3.3.2 Métodos físicos
A aplicação de métodos físicos durante a avaliação da qualidade de um produto de pescado
surge como um complemento de outras técnicas. Os métodos físicos são, normalmente, não
destrutivos e de fácil aplicação, sendo por isso muito úteis numa análise de rotina. A informação que
podem fornecer tem algumas limitações, não podendo por si só, determinar se um peixe está
“fresco” ou não, sem ambiguidade (Ólafsdóttir et al., 1997). As principais alterações a nível físico
correlacionáveis com a qualidade do pescado referem-se à estrutura e cor. Existem vários
parâmetros físicos para avaliar a qualidade do pescado, mas neste trabalho serão apresentados
apenas alguns dos mais comuns.
A análise do pH é um dos métodos físicos mais utilizados durante a monitorização da
qualidade do pescado, ao longo do tempo. Logo após a morte, ocorre uma diminuição do pH no
músculo do peixe que vai ter um efeito nas características físicas do músculo. Vai ocorrer uma
mudança na carga das proteínas do músculo, o que provoca uma desnaturação parcial das
mesmas. Esta reacção vai ter um efeito negativo sobre a textura do músculo, pois a desnaturação
vai interferir com a capacidade de retenção de água (Huss, 1995). O pH do músculo desce desde a
neutralidade até cerca de 6,2 – 6,5 devido à acumulação de ácido láctico, e vai depois aumentar
devido à formação de compostos com comportamento de bases durante a degradação. A
determinação do pH pode ser realizada directamente com um eléctrodo de pH para sólidos numa
massa homogénea de músculo de pescado triturado. A diluição de uma amostra em água destilada
é também uma possibilidade para determinar o pH do músculo, em solução. Este método, apesar
de rápido e simples, apresenta como principal desvantagem o facto de ser destrutivo (SanchézCascado, 2005).
A utilização deste parâmetro para avaliar a qualidade do pescado num determinado
momento acarreta alguma ambiguidade, principalmente nos momentos logo após a morte do
animal. As reservas de energia presentes no músculo, no momento da morte, dependem de vários
factores, como já foi referido anteriormente, o que vai condicionar o valor de pH atingido e também o
período de tempo em que ocorre. Por este motivo, este parâmetro é considerado por alguns autores
como um indicador de degradação e não de frescura (Ruiz-Capillas e Moral, 2001).
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As mudanças estruturais que ocorrem durante a degradação do pescado podem ser
monitorizadas através da análise da textura do músculo. A textura do pescado depende de vários
factores biológicos relacionados com a densidade das fibras musculares, como a gordura e o
colagénio (Ólafsdóttir et al., 2004).
O músculo do peixe possui uma estrutura muscular bastante complexa. A integridade
muscular depende da presença e função das proteínas estruturais, podendo pequenas alterações
provocar uma alteração da textura do pescado. Em termos estruturais, o músculo do peixe está
dividido em miótomos por membranas de tecido conjuntivo ou mioseptos, dispostos paralelamente
ao longo do corpo do animal. As características reológicas do músculo são influenciadas pelas
miofibrilhas e pelas proteínas do tecido conjuntivo (Barroso et al., 1998). O colagénio é um exemplo
de uma proteína estrutural ao qual foi atribuída uma função significativa na manutenção da textura.
Após a morte, verificou-se que as reacções autolíticas provocam uma maior solubilização desta
proteína, provocando uma maior destruição do tecido conjuntivo, o que acarreta uma perda de
estrutura do tecido muscular (Haard, 2002).
As variações de textura podem ser monitorizadas sensorialmente. No entanto, foram
também desenvolvidas técnicas reológicas objectivas que conseguem reproduzir a avaliação de um
painel de peritos (Barroso et al., 1997). As diferentes técnicas desenvolvidas baseiam-se em
princípios reológicos como a compressão, punção ou força de corte. Os instrumentos utilizados são
denominados texturómetros, que são acompanhados por uma grande variedade de acessórios, que
permitem realizar diferentes tipos de análise. Alguns dos acessórios disponíveis mais utilizados para
o teste de corte e compressão são as células de Warner-Bratzler e a de Kramer. As principais
desvantagens destes testes são a necessidade de amostras de grande dimensão e o facto de
serem destrutivos. O teste que envolve duas compressões permite obter uma análise do perfil da
Textura a partir do gráfico força-tempo obtido (Sigurgisladottir et al., 1999). O teste de punção tem
sido um dos mais utilizados na análise da textura de peixe. Através das curvas do tipo força-tempo
obtidas na análise é possível mensurar várias propriedades da textura como a força que provoca a
ruptura, o declive e a energia da curva obtida (Barroso et al., 1998).
Existem vários procedimentos para avaliar a textura do pescado, no entanto os dados
fornecidos têm uma utilidade limitada como parâmetro de qualidade. Devido à inexistência de uma
uniformidade estrutural, foram já identificadas várias características mecânicas do músculo do peixe
inteiro ou filete. Os resultados podem ainda ser influenciados pelo método instrumental, se este não
considerar a segmentação e orientação da estrutura muscular. Esta situação faz com que haja uma
grande variabilidade nos valores encontrados entre filetes, dependendo do local em que é realizada
a análise, o que torna ainda mais difícil a preparação das amostras para este teste. Apesar destas
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desvantagens, a análise de textura através de métodos mecânicos é muito utilizada na avaliação da
qualidade do pescado, uma vez que, em diferentes estudos com diferentes espécies, foi possível
encontrar uma boa correlação entre a análise de textura e a análise sensorial. Por outro lado, esta
situação não se verificou para todas as espécies e produtos de pescado já analisados (Barroso et
al., 1998, Ólafsdóttir et al., 1997).
A cor, juntamente com a textura e o odor são os principais atributos a avaliar durante a
análise sensorial do pescado. A cor dos produtos é a propriedade física responsável por causar as
primeiras impressões durante a avaliação de qualidade, sendo muitas vezes o único parâmetro
considerado pelo consumidor no momento da compra. As alterações autolíticas e microbiológicas
que ocorrem durante a degradação provocam uma alteração da cor. Outros factores que podem
levar a uma alteração da cor de um produto de pescado são as condições de cultura, no caso de
animais provenientes de aquacultura (Hallier et al., 2007), as condições de armazenamento e o tipo
de manuseamento a que são sujeitos. Outro factor de variação a considerar são as diferentes
condições biológicas e alimentação de cada animal (Erikson e Misimi, 2008).
Existem, actualmente, vários procedimentos instrumentais que permitem avaliar a cor dos
alimentos. O mais utilizado é o colorímetro com o sistema de cor CIE L*a*b*, que demonstrou já
resultados correlacionáveis com a análise sensorial (Schubring, 1997).

2.3.3.3 Métodos químicos
A aplicação de métodos químicos na avaliação da qualidade de um produto procura a
obtenção de resultados objectivos, fiáveis e seguros. Procuram, na sua maioria a quantificação de
uma determinada substância ou de substâncias pertencentes a uma mesma família. Requerem, em
muitos casos, a utilização de vários tipos de instrumentos e pessoal especializado para a sua
realização, o que faz aumentar o custo da análise. Actualmente, procuram-se métodos simples e de
menor custo que possam ser aplicados em análise de rotina na indústria. Para ter uma melhor
caracterização da qualidade do pescado, a nível químico, são, normalmente, avaliados mais do que
um parâmetro químico.
Apresentam como principal vantagem, em relação a outros métodos, a possibilidade de
avaliar a frescura do pescado sem qualquer processamento, ou mesmo, o pescado que é utilizado
como matéria-prima na elaboração de outros produtos, em que o processamento provoca a
alteração do sabor, odor e cor.
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Os métodos químicos desenvolvidos para avaliar a qualidade do pescado estão,
principalmente, relacionados com três tipos de modificações que ocorrem durante a degradação: as
que ocorrem ao nível da fracção dos compostos básicos nitrogenados; as que formam compostos
devido à degradação do ATP e as modificações que ocorrem na fracção lipídica.
O odor é um dos parâmetros mais importantes durante a avaliação da qualidade do
pescado, e está muito associado à formação de compostos nitrogenados. Estes compostos têm
origem em reacções de degradação autolíticas e bacterianas. A trimetilamina (TMA), a dimetilamina
e a monoetilamina, conhecidas no seu conjunto como azoto básico volátil total (ABVT) são os
compostos nitrogenados mais reconhecidos como representativos da degradação do pescado. A
quantificação destas substâncias faz parte dos métodos químicos clássicos que são aplicados a
nível industrial na avaliação da qualidade do pescado (Ólafsdóttir et al., 1997).
O principal componente da fracção do ABVT é a TMA, composto que tem uma origem
maioritária na degradação mediada por microrganismos que promovem a redução do OTMA, como
já foi referido anteriormente. A formação de TMA está associada à degradação de pescado a
temperaturas de refrigeração. Com base na presença de substâncias nitrogenadas foram propostos
vários índices para avaliar a qualidade do pescado. Um índice apresentado por Malle e Poumeyrol
(1989), o rácio P, relaciona a quantidade de TMA com a de ABVT, propondo valores máximos de
aceitabilidade de 30 % para este índice em espécies como bacalhau, cavala e arenque.
A formação de aminas biogénicas é outro parâmetro químico que pode ser monitorizado
para avaliar a qualidade do pescado. Estas são bases orgânicas de baixa massa molecular, que se
encontram naturalmente em animais, plantas e microrganismos, em consequência de vários
processos metabólicos. No pescado, um elevado teor de aminas biogénicas é associado à presença
de enzimas com capacidade de descarboxilar aminoácidos, normalmente de origem bacteriana, e
por isso a sua determinação pode reflectir o estado de deterioração do produto. As aminas
biogénicas são substâncias termorresistentes, o que torna este parâmetro adequado para avaliar a
qualidade de produtos que possam ter sofrido algum processamento térmico.
ABVT, TMA e aminas biogénicas serão os parâmetros químicos determinados neste
trabalho para avaliar a qualidade do pescado embalado em atmosfera modificada, sendo por isso
explicado com mais detalhe a sua formação, interesse e métodos de determinação na secção 3.2.4.
Logo após a morte do animal, o ATP presente no músculo é rapidamente degradado a IMP
através de enzimas endógenas (reacções autolíticas). A reacção seguinte é mais lenta e consiste na
degradação do IMP a inosina e hipoxantina, para a qual são necessárias enzimas como a IMP
fosfohidrolase e a inosina ribohidrolase que têm origem bacteriana. Como a concentração destas
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enzimas aumenta com o período de armazenamento devido ao desenvolvimento bacteriano, a
degradação do ATP foi correlacionada com a perda de frescura do pescado. São normalmente
quantificados os produtos de degradação do ATP (Ólafsdóttir et al., 1997). A acumulação de inosina
pode ocorrer mais numa espécie do que noutras, ocorrendo o mesmo com a hipoxantina.
Normalmente, o estado de degradação é expresso como um valor K, que é definido pela razão entre
a soma da concentração de inosina (Ino) e hipoxantina (Hx) e a concentração de todos os
metabolitos de ATP (ATP, ADP, IMP, Ino e Hx). Um baixo valor K está associado a um peixe fresco,
tendo este índice sido já aplicado na avaliação de pescado congelado, fumado e embalado sob
atmosfera modificada.
As alterações ao nível da fracção lipídica devem-se à oxidação dos lípidos insaturados
presentes no pescado, que provocam alterações de odor, sabor, textura, cor e valor nutricional do
produto. No entanto, na maioria dos casos, o pescado é rejeitado para consumo humano antes das
alterações da fracção lipídica serem evidentes. A análise dos compostos resultantes da degradação
desta fracção é normalmente utilizada para monitorizar produtos de pescado congelado. A formação
de ranço é mais evidente em peixes gordos (ex: sardinha, salmão e atum) do que em peixes magros
(ex: pregado, bacalhau, linguado). Os ácidos gordos insaturados reagem com o oxigénio dando
origem a peróxidos, que são inodoros e insípidos. A conversão destes peróxidos em aldeídos e
cetonas conferem odores e sabores estranhos ao alimento (Huss, 1995). A determinação do índice
de peróxido é uma das medidas mais utilizadas para avaliar a deterioração lipídica em pescado.
Para determinar os produtos secundários da oxidação lipídica são utilizados métodos colorimétricos
como o método do ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) (Ólafsdóttir et al., 1997).
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3. Material e Métodos
3.1 Amostras, Embalagem e Armazenamento
Os pregados foram obtidos na piscicultura marinha A. Coelho e Castro Lda. (Póvoa do
Varzim, Portugal). Os animais, de tamanho comercial, tinham um peso médio de 0,98+0,091 kg e
39,21+0,21 cm. Foram abatidos por choque térmico (água com gelo), sendo transportados em gelo
até ao laboratório para filetar e embalar. O processo de filetar foi executado cerca de 4-6 horas após
o abate dos animais. Os filetes foram embalados no dia seguinte, tendo sido armazenados em gelo
dentro e uma arca frigorífica a 2ºC durante a noite.
Devido à forma da espécie utilizada, cada animal deu origem a quatro filetes, dois da zona
dorsal e dois ventrais. Estes podiam ainda ser distinguidos entre si de acordo com a sua posição
superior (lado onde estão posicionados os olhos) ou inferior. Foram colocados 2 filetes por
embalagem, apresentando cada filete um peso médio de 88,41+20,86g. Em cada embalagem foram
colocados dois filetes, escolhidos de forma aleatória, de acordo com a seguinte ordem:
1.um filete superior dorsal e um filete inferior ventral;
2.um filete inferior dorsal e um filete superior ventral
Todas as embalagens estavam identificadas com códigos e eram compostas por uma
cuvete de poliestireno expandido (ref. B6-35) selada com um filme (55 µm de espessura) com uma
elevada capacidade de barreira (OPEX 55 AB- PA/EVOH/PE). A transmissão de O2 e CO2 do filme
utilizado era de 2 e 5,4 cm3.m-2.24 h, respectivamente. Devido às característica do produto e das
atmosferas a aplicar, era de esperar que ao longo do período de armazenamento ocorresse a
formação de exsudados no interior da embalagem. Por isso, foi colocado no fundo de cada cuvete
um papel absorvente plastificado (pad), próprio para este tipo de embalagens. Tinha como objectivo
prevenir a acumulação de água no interior da embalagem, o que poderia propiciar um maior
desenvolvimento microbiano.
As embalagens de controlo foram embaladas sob condições atmosféricas (AR), sendo os
restantes filetes embalados com três atmosferas diferentes (tabela 4). As misturas gasosas foram
preparadas na misturadora PBI Dansensor A/SMAP MIX 8000 EL, sendo a sua composição
verificada com o Analisador de gás O2/CO2 CHECKMATE II (PBI Dansensor, Ringsted, Dinamarca),
segundo especificações do fabricante. A precisão da misturadora era de + 2% e a razão volume de
gás/produto aplicada foi de 3:1. Antes da introdução da mistura gasosa nas embalagens a
termoseladora utilizada (OCEANIA JOLLY 20M MAXI), retirava todo o ar presente, ao qual se
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seguia a introdução da atmosfera e selagem (a 130ºC) da embalagem. Prepararam-se 18
embalagens por grupo (18 x 4) que foram armazenadas a 2+1ºC durante 30 dias.
Tabela 4: Composição das atmosferas introduzida no interior das embalagens

O2 (%)

CO2 (%)

N2 (%)

AR

22

0,2

77,8

B

10

40

50

C

10

60

30

D

10

80

10

O estudo iniciou-se no dia 14 de Agosto de 2008, tendo as últimas embalagens sido
armazenadas até ao dia 12 de Setembro de 2008. De 5 em 5 dias, foram retiradas duas
embalagens por grupo para análise de parâmetros físicos e químicos e 1 embalagem por grupo
para análise microbiológica. Foi também registado o aspecto geral de cada embalagem, antes (ex.:
presença de gotas de água no filme, cor dos filetes e deformação da embalagem) e depois de
aberta (ex.: cheiro dos filetes e presença de exsudados no interior da embalagem).

3.2 Monitorização da Qualidade dos Filetes de Pregado

3.2.1 Composição da atmosfera da embalagem
A atmosfera introduzida dentro de cada embalagem vai passar por um período de
estabilização até atingir um ponto de equilíbrio com o produto, devido à solubilidade dos gases no
alimento e à permeabilidade do filme e da própria embalagem. A evolução da composição da
atmosfera introduzida no interior das embalagens foi verificada através do Analisador de gás
O2/CO2 CHECKMATE II (PBI Dansensor, Ringsted, Dinamarca). A análise foi realizada
imediatamente antes da abertura da embalagem. Foram testadas duas embalagens de cada grupo
(AR, B, C e D), sendo analisadas as percentagens de O2 e CO2 presentes. O teor de O2 foi
determinado com um sensor de zircónio e o CO2 através de um sensor de infravermelho,
apresentando os dois capacidade de leitura entre 0-100%. O valor registado como percentagem de
N2 foi inferido por diferença em relação aos restantes gases. Os resultados foram expressos como
valor médio de duas embalagens.

50
Filetes de Pregado em MAP

MATERIAL E MÉTODOS

3.2.2 Análise Microbiológica
A análise microbiológica foi efectuada no laboratório de Microbiologia da Faculdade de
Farmácia da Universidade do Porto. As embalagens foram transportadas intactas e sob refrigeração
até ao laboratório, no início do estudo, e após 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias de armazenamento. De
cada filete foram retirados 10 g de músculo, que foi colocado em suspensão e homogeneizado em
soro fisiológico (concentração final 1:10). Foram semeadas alíquotas de diluições decimais seriadas
(1 ml) por incorporação em Tryptone Soya Agar (Oxoid) para contagem de microrganismos viáveis
totais. As placas foram incubadas a 30ºC durante 4 dias (ISO 4833/2003). Foram contados os
duplicados de cada diluição, calculando-se os valores de ufc/g (unidades formadoras de colónias/
grama).

3.2.3 Análise Física

3.2.3.1 Presença de exsudados
A capacidade dos filetes reterem a água que os compõe durante o período de
armazenamento pode ser indicativa da evolução da sua qualidade. A degradação do produto é,
normalmente, acompanhada por uma perda dessa capacidade. Um aumento de exsudados é uma
das desvantagens referidas na utilização da MAP, sendo atribuído à presença do CO2 na atmosfera.
A formação de exsudados em cada embalagem foi avaliada através da perda de massa dos filetes
(1). Para isso, todos os filetes foram identificados e pesados antes de serem embalados e no dia de
abertura da embalagem, sendo a percentagem (%) da perda de massa verificada atribuída à
formação de exsudados (Pastoriza et al., 1998)
% perda de massa =

P inicial – P final

P inicial

X 100

(1)

, onde P = massa

3.2.3.2 Humidade
O teor de humidade foi um dos parâmetros físicos analisados, e foi efectuado de acordo
com a técnica descrita no AOAC 950.46 (2000). Uma amostra (músculo triturado) de cada
embalagem foi submetida à secura num forno com balança (SCALTEC SMO 01, Scaltec Intruments,
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Alemanha), a 105ºC até atingir peso constante. Os resultados foram expressos em percentagem de
teor de humidade, sendo realizado um duplicado de cada amostra.

3.2.3.3 pH
O valor do pH do músculo dos filetes foi medido com um eléctrodo de pH (pH-Meter Basic
20+, Crison Instruments, Barcelona, Espanha) a temperatura ambiente. Foram homogeneizados 2 g
de músculo em 20 ml de água desionizada (1:10 m/v). Para homogeneização foi utilizado um
ULTRA TURRAX T25 BASIC (JANKE & KUNKEL IKA®, Stanfen, Alemanha). A determinação do pH
foi feita em duplicado para cada amostra, obtida a partir dos dois filetes de cada embalagem.

3.2.3.4 Cor
A evolução da cor dos filetes foi monitorizada com um colorímetro (Minolta Chroma Meter
CR300, Japão). O sistema de cor utilizado foi o CIE L*a*b*, onde L* representa a luminosidade
(0<L*<100), a* a variação de (+) vermelho a (-) verde e b* a variação entre (+) amarelo e (-) azul. O
equipamento foi calibrado com uma placa de cor branca, segundo instruções do fabricante. As
determinações foram efectuadas numa sala escura para não ocorrer nenhuma interferência de cor e
luz exterior ao sistema. As medições foram efectuadas sempre nas mesmas condições para todos
os filetes, sendo registadas 5 medições ao longo de cada filete. Os resultados apresentados
correspondem à média + desvio padrão dessas medições. Foi ainda determinada a variação de cor
dos filetes através da equação:
∆E*ab = √ (∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2
onde ∆L* = Li- Lf; ∆a* = ai-af; ∆b* = bi-bf, sendo Li, ai e bi as coordenadas no início do estudo e Lf, af
e bf, as coordenadas no dia em que a embalagem foi aberta.

3.2.3.5 Textura
A análise de textura dos filetes de pregado foi realizada após a abertura da embalagem. Foi
utilizado um texturómetro TA XT2 (Stable Micro Systems, Godalming, Inglaterra) com uma célula de
carga de 25 kg. O teste efectuado utilizou um punção cilíndrico de 10 mm de diâmetro. Foram
medidos 5 pontos, na zona superior do filete segundo o esquema da figura 11. Os pontos de
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penetração do punção distanciavam 1 cm, entre eles, sendo o filete alinhado sempre na mesma
posição em relação ao texturómetro. A velocidade de penetração do punção durante o teste era de
1 mm/s até atingir uma penetração máxima de 5 mm (cerca de 50-60% da altura do filete). O início
do teste era determinado de forma automática aquando do contacto do punção com o filete com
uma força mínima de 0,490 N.

Figura 11: Esquema do local onde foram efectuadas a medições de textura nos filetes. Os círculos
representam o local de contacto com o punção.

Os dados foram registados e analisados no programa informático Texture Expert 1.11
(Copyright Stable Micro Systems). Foram determinados 3 parâmetros em cada teste realizado.
Foram eles a força no ponto de ruptura (Newtons, N), a energia (área situada entre o início do teste
e o ponto de ruptura) e o declive (gradiente de deslocação entre a força exercida no início do teste e
a força exercida no ponto de ruptura) (Figura 12).

Ponto de Ruptura (N)

Declive (N/s)

Energia (N.s)

Figura 12: Gráfico da curva Força -Tempo obtida no teste de punção e indicação dos parâmetros de textura
analisados.
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3.2.4 Análise Química
Para a determinação dos parâmetros químicos avaliados neste estudo, a preparação das
amostras envolveu, em primeiro lugar, a trituração dos dois filetes sem pele, de cada embalagem,
num copo de uma trituradora (BRAUN, 600W, Alemanha). O músculo triturado foi separado em
várias amostras de 10, 25 e 30g, para posterior análise dos parâmetros químicos. Estas foram
armazenadas a -20ºC até ao momento da análise, com a excepção das amostras utilizadas na
determinação do ABVT, que foi realizada após triturar o músculo, no dia da abertura da embalagem.
Para todas a análises referentes à determinação de parâmetros químicos foi realizado um
duplicado.

3.2.4.1 Aminas voláteis
Tanto as reacções de degradação microbiológicas como as autolíticas dão origem a uma
série de compostos com comportamento de bases nitrogenadas como o amoníaco, a trimetilamina,
a dimetilamina e a monoetilamina, conhecidos no seu conjunto por formarem a fracção de Azoto
Básico Volátil Total (ABVT). A trimetilamina (TMA) é o principal componente desta fracção, e tem
origem na redução, maioritariamente de origem bacteriana, do óxido de trimetilamina (OTMA). Esta
é uma substância naturalmente presente nos peixes marinhos, desempenhando uma função na
regulação do equilíbrio osmótico dos animais (Ólafsdóttir et al., 1997).
O ABVT e a TMA são, por isso, os dois parâmetros químicos mais utilizados para avaliar a
qualidade do pescado fresco, tendo os seus resultados apresentado uma boa correlação com o
tempo de armazenamento dos produtos de pescado (Ruíz-Capillas e Moral, 1999; Baixas-Nogueras
et al., 2003).
Azoto Básico Volátil Total (ABVT)
O ABVT é composto pela trimetilamina (origem na degradação microbiológica), dimetilamina
(produzida por reacções autolíticas de degradação durante o armazenamento), amónia (provém da
desaminação dos aminoácidos e catabolitos de nucleótidos), entre outros compostos nitrogenados
básicos voláteis associados com a degradação do pescado (Huss, 1995). A sua determinação
expressa quantitativamente o teor de bases voláteis de baixa massa molecular.
Este parâmetro é útil, como índice de degradação de vários produtos de pescado, sendo
considerado como um índice higio-sanitário. Segundo o regulamento europeu (CE) 2074/2005 de 5
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de Dezembro de 2005, a determinação do ABVT é um dos controlos químicos a efectuar para evitar
a comercialização de produtos da pesca impróprios para consumo humano. Este regulamento
estabelece níveis, que não podem ser ultrapassados, mas somente para certas espécies (tabela 5)
No entanto, o valor de ABVT em produtos de pescado processados ou mesmo,
minimamente processados, no ponto de rejeição pode ser muito variável. Isto porque o
processamento pode levar a uma alteração da flora microbiana, a principal contribuidora para o
aumento deste valor (Cakli et al., 2006; Goulas e Kontominas, 2005).
Tabela 5: Valores limite para o teor de ABVT para algumas espécies de pescado, definidos no Regulamento
Europeu (CE) 2074/2005.

Espécies

Limite máximo de ABVT

Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis

25 mg de N/100g

Espécies que pertencem à família Pleuronectidae (à excepção do
alabote: Hippoglossus spp.).

30 mg de N/100g

Salmo salar, espécies que pertencem à família Merluccidae,
espécies que pertencem à família Gadidae.

35 mg de N/100g

De facto, com a determinação do ABVT são determinadas, ao mesmo tempo, a presença de
várias substâncias, o que pode conferir uma maior validade a este parâmetro, como índice de
qualidade. No entanto, pelo facto de algumas substâncias só se formarem numa fase tardia da
degradação, este é normalmente referido como sendo um valor indicativo da degradação e não de
frescura. Não existe uma relação proporcional entre o tempo de armazenamento e o teor de ABVT,
já que este apresenta valores mais ou menos constantes no início, aumentando muito apenas
quando o produto se encontra próximo ou após o ponto de rejeição sensorial (Pastoriza et al., 1998;
Baixas-Nogueras et al., 2003). Outra limitação em relação à utilização do teor de ABVT como índice
de degradação está relacionada com as diferenças que se podem encontrar entre espécies, época
do ano, habitat, entre outros (Sanchéz-Cascado, 2005).
A determinação do ABVT pode ser realizada segundo métodos mais clássicos baseados na
microdifusão ou na destilação, ou através de métodos baseados na análise por injecção em fluxo
(Ruiz-Capillas e Horner, 1999). Neste trabalho, a determinação da fracção de ABVT em filetes de
pregado foi realizada através do Método de Kjeldhal modificado (Antonacopoulos e Vyncke, 1989),
que consiste num processo de destilação directa para extrair as bases voláteis da amostra. Neste
método é utilizado um agente alcalinizante, o óxido de magnésio, em vez de bases fortes referidas
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no método original, para evitar uma degradação das proteínas em azoto amoniacal, o que
provocaria erros por excesso de ABVT.
Procedimento:
A amostra (3 g de músculo triturado) foi homogeneizada com 150 ml de água destilada num
balão de Kjeldhal, no dia da abertura de cada embalagem. Após homogeneização foram
adicionadas 3 gotas de silicone anti–espuma e 2g de óxido de magnésio. O processo de destilação
por arrastamento de vapor era iniciado o mais depressa possível e o destilado era recolhido num
matraz que continha 10 ml de uma solução de ácido sulfúrico N/20 e 2 gotas de solução indicadora
de vermelho de metilo (Figura 13). Para realizar o processo de destilação foi utilizado o sistema
BÜCHI 321 Destillation Unit (BÜCHI AG, Flawil, Suíça).

3 g amostra +
150 ml H2O
destilada +
3 gotas
silicone antiespuma +
2 g óxido
magnésio

10 ml H2SO4 N/20
+
2 gotas vermelho de
metilo

Figura 13: Esquema do sistema de destilação por arrastamento de vapor utilizado na determinação do ABVT
(adaptado a partir do EC 2074/2005)

O processo de destilação foi interrompido após verificação de ausência de alcalinidade no
destilado, através da utilização de uma fita indicadora de pH. Seguia-se a titulação com uma
solução de hidróxido de sódio N/20. Os resultados foram expressos em mg de N/100g de pescado,
valor obtido a partir da expressão:
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mg de N/100g =( ((VH2SO4- Nº meq H2SO4)-(VNaOH-Nºmeq NaOH))*14)x100/ massaamostra (g)
onde VH2SO4 e VNaOH representam o volume em ml de solução de ácido sulfúrico N/20 e de
hidróxido de sódio N/20 utilizado, respectivamente; Nº meq H2SO4 e Nºmeq NaOH referem-se ao
número de miliequivalentes presente em cada solução.
Antes de cada análise era realizado um ensaio em branco, ou seja, sem adição de
amostras, para verificar a concentração de miliequivalentes da solução de hidróxido de sódio
utilizada.
Para cada embalagem foram realizadas duas determinações, sendo o resultado
apresentado a média + desvio padrão do valor encontrado nas duas embalagens recolhidas em
cada dia de amostragem.
Trimetilamina (TMA)
A TMA, muitas vezes referida como azoto de trimetilamina, é um composto que
normalmente não se encontra no pescado vivo, apresentando valores muito baixos durante uma
primeira fase de armazenamento. A concentração deste composto aumenta com a degradação,
resultando da redução bacteriana do OTMA. Isto significa que este parâmetro químico não fornece
informação sobre as primeiras reacções autolíticas de degradação, estando mais relacionado com
as alterações provocadas pela degradação microbiológica (Huss, 1995). Após o período de latência,
os níveis de TMA aumentam, seguindo o perfil de uma curva exponencial, que coincide com o
crescimento dos microrganismos. Por este motivo, este parâmetro pode ser considerado como um
índice higio-sanitário, tendo sido correlacionado com a contaminação microbiana do produto.
No entanto, o teor de TMA ao longo do processo de degradação do pescado apresenta uma
grande variabilidade entre diferentes espécies marinhas, principalmente devido ao teor de OTMA
que estas possuem inicialmente no seu músculo. Espécies de elasmobrânquios apresentam
maiores concentrações de OTMA, ao contrário dos peixes chatos e pelágicos. Também se podem
encontrar diferenças nos teores de TMA dentro de uma mesma espécie, dependendo do modo
como esta for armazenada e conservada (Ruiz-Capillas e Horner, 1999). Durante um
armazenamento aeróbio formam-se maiores quantidade de TMA do que em pescado armazenado
em vácuo ou em água do mar refrigerada (Huss, 1995). A utilização de uma embalagem com
atmosfera modificada pode também diminuir a formação deste composto, ao retardar o
desenvolvimento bacteriano (Dalgaard et al., 1993).
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Em contraste com o ABVT, não existem valores legislados para o teor de TMA permitido
nos produtos de pescado que podem ser comercializados. Alguns autores sugerem que os níveis
máximos de aceitabilidade para o teor de TMA deve ser de 10-15 mg de TMA/100g na maioria das
espécies de peixes. No entanto, também já foram propostos valores de 5 mg/100g para pescada
(Veciana-Nogués et al., 1996). Um produto de pescado que apresente níveis de TMA inferiores a 1
mg/100g pode ser considerado de excelente qualidade. No entanto, há que ressalvar, que os
valores aqui apresentados referem-se a pescado armazenado em gelo, o que pode não ter
significado no caso de pescado sujeito a outros tipos de processamento e conservação (RuizCapillas e Horner, 1999)
Para a determinação do teor de TMA podem utilizar-se métodos de microdifusão,
colorimétricos, enzimáticos, análise por injecção em fluxo e por eléctrodos específicos. A maioria
dos métodos propostos apresenta em comum um passo de desproteinização através da
homogeneização da amostra com ácido perclórico ou tricloroacético. Neste trabalho foi utilizado o
método oficial AOAC 971.14 (2000). Este corresponde ao método colorimétrico de Dyer modificado,
em que o agente alcalinizante utilizado no método original, o carbonato de potássio foi substituído
por hidróxido de potássio para minimizar a interferência da dimetilamina no resultado final. Para
evitar a interferência de aminas primárias e secundárias (ex.: amónia) é necessário adicionar
aldeído fórmico, sendo depois a TMA extraída numa fase orgânica de tolueno. Esta vai reagir com
uma solução de ácido pícrico formando um complexo com cor, cuja formação pode ser monitorizada
através da leitura da absorvência a 410 nm.
Procedimento:
Foram homogeneizadas 15 g de músculo com 50 ml de ácido tricloroácetico 7,5% (m/v),
num ULTRA TURRAX T25 BASIC (JANKE & KUNKEL IKA®, Stanfen, Alemanha), a 8000 rpm
durante 1 minuto. A mistura foi filtrada em papel Whatman nº 1 sendo recolhido o filtrado para a
determinação da TMA. Adicionaram-se 4 ml do filtrado a 10 ml de tolueno, 1 ml de aldeído fórmico a
20 % (v/v) e 3 ml de solução de hidróxido de potássio a 45 % (m/v). Após a separação das camadas
aquosa e orgânica, foi retirado o extracto toluénico que foi seco com 10 mg de sulfato de sódio
anidro. Foram depois adicionados 5 ml do extracto toluénico a 5 ml de uma solução de ácido pícrico
em tolueno (0,2 g/L). Foi feita a leitura da absorvência a 410 nm num espectrofotómetro (Shimadzu
UV-16A, UV-Visible, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão).
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Para quantificar o teor de TMA presente foi efectuada uma curva de calibração para cada
análise. Foram preparadas, simultaneamente, soluções de TMA com uma concentração final de
0,00125 mg/ml; 0,0025 mg/ml; 0,005 mg/ml; 0,0075 mg/ml a partir de uma solução de TMA de
0,01mg/ml. O padrão utilizado foi o hidrocloreto de trimetilamina ((CH3)3N.HCl) fornecido pela
Aldrich (Milwaukee, WI, EUA). Para preparar uma solução mãe de TMA com 1 mg/ml foram diluídos
0,668 g de (CH3)3N.HCl em 1 ml de HCl (1+3) num volume final de 100 ml de água desionizada. A
quantificação da TMA na amostra foi determinada por interpolação na curva de calibração obtida
(Figura 14).

0,5
0,4

Abs

0,3
0,2
y = 61,446x - 0,0115
R2 = 0,9974

0,1
0
0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

mg TMA/ml

Figura 14: Exemplo de uma curva de calibração utilizada para a determinação do teor de TMA em amostras
de filetes de pregado.

Nas amostras que apresentaram um valor superior a 0,0075 mg/ml de TMA foi repetida a
análise após diluição do filtrado. Os resultados foram expressos em mg de TMA /100g de pescado.
Para cada embalagem foram realizadas duas determinações, sendo o resultado
apresentado como a média + desvio padrão do valor encontrado nas duas embalagens recolhidas
em cada dia de amostragem.
Após a determinação do teor de ABVT e TMA presentes nas amostras de filetes de pregado
armazenadas sob refrigeração, ao longo de 30 dias, foi determinado o rácio P proposto por Malle e
Poumeyrol (1989) de acordo com a expressão:
Rácio P (%) = TMA / ABVT x 100
Este valor pretende eliminar a influência de factores individuais que possam ter influenciado
os valores de TMA e ABVT, podendo, deste modo, obter valores passíveis de comparação com
outras espécies (Baixas-Nogueras et al., 2003).
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3.2.4.2.Aminas Biogénicas
As aminas biogénicas são compostos orgânicos nitrogenados de carácter básico e de baixa
massa molecular que podem ser encontrados em animais, plantas e microrganismos em
consequência dos seus processos metabólicos (Santos, 1996). Esta definição inclui diversos
compostos com diferentes estruturas químicas, mas que têm em comum a sua origem biológica e a
presença de um grupo amina. De acordo com a sua estrutura podem distinguir-se três grupos de
aminas biogénicas. O grupo das aminas aromáticas, que inclui a histamina, a β-feniletilamina, a
tiramina, a octopamina, dopamina, serotonina e triptamina. O grupo das diaminas alifáticas que
inclui a putrescina e a cadaverina; e o grupo das poliaminas alifáticas que engloba a agmatina, a
espermina e a espermidina (Önal, 2007; Santos, 1996; Mariné-Font et al., 1995).
As aminas biogénicas podem ser encontrados numa grande variedade de alimentos de
origem animal ou vegetal, resultantes de diferentes mecanismos de formação. Este facto permite
distinguir dois grupos de aminas, de acordo com a sua origem: as aminas biogénicas e a poliaminas
naturais. As aminas biogénicas formam-se por descarboxilação dos aminoácidos precursores,
reacção esta, que é mediada por enzimas de origem microbiana, (ex.: histamina, β-feniletilamina,
tiramina e triptamina). As poliaminas naturais têm uma origem fisiológica, ou seja, formam-se a
partir de processos naturais do metabolismo celular das células. Este grupo inclui as diaminas,
putrescina e cadaverina e as poliaminas, espermina e espermidina e agmatina. No entanto, algumas
destas aminas podem, também, surgir devido à actividade de enzimas de origem microbiana. Na
figura 15 estão esquematizadas as vias de formação das aminas biogénicas e poliaminas naturais
mais comuns, a partir dos aminoácidos precursores. No caso das poliaminas naturais, apesar da
sua formação apresentar uma via metabólica mais complexa, esta também inclui uma etapa de
descarboxilação. As poliaminas naturais têm como aminoácidos precursores a ornitina e a
metionina, sendo que a primeira não ocorre naturalmente nas proteínas, resultando do metabolismo
de aminoácidos como a arginina e a glutamina (Sanchéz-Cascado, 2005; Mariné-Font et al., 1995)
De um modo geral, no caso de alimentos proteicos, como o pescado, é de esperar que as
aminas presentes possam ter várias origens, não sendo possível determinar uma origem comum
para todas. Será por isso necessário ter em conta que às aminas formadas naturalmente no
alimento se irão juntar as que têm origem em reacções de degradação microbiana. O seu teor no
alimento vai estar, também, dependente de factores como a natureza do produto, os
microrganismos presentes e as condições a que o produto foi submetido (Sanchéz-Cascado, 2005).
O interesse da presença das aminas biogénicas reside nas implicações toxicológicas que
estes compostos podem representar para a saúde dos consumidores, bem como no seu significado
como índice higio-sanitário e tecnológico da produção de certos alimentos. Um elevado teor de
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aminas biogénicas pode significar um método de produção deficiente ao nível dos cuidados de
higiene, o que pode por em causa a saúde dos consumidores.
As poliaminas naturais estão envolvidas em diversas reacções fisiológicas, exercendo um
papel fundamental no crescimento e proliferação celular. Estão envolvidas em reacções como a
síntese do ADN, ARN e proteínas, são mediadoras da acção de hormonas e factores de
crescimento, podendo também desempenhar uma acção antioxidante (Bardócz, 1995).

Figura 15: Vias de formação das aminas biogénicas e poliaminas naturais mais comuns a partir dos seus
aminoácidos precursores (adaptado de Sanchéz-Cascado, 2005).

As aminas biogénicas apresentam, em princípio, um risco toxicológico baixo para o
consumidor, uma vez que o organismo possui vias de metabolização ao nível do tracto
gastrointestinal e hepático. No entanto, em indivíduos com uma actividade enzimática reduzida, ou
em casos de ingestão de grande quantidade de aminas biogénicas, e mesmo em casos de ingestão
de aminas em conjunto com fármacos (IMAO) que inibem a enzima responsável pela metabolização
(monoamino-oxidases), o efeito toxicológico pode ser grave (Flick e Granata, 2005).
Os efeitos tóxicos provocados pela ingestão de aminas biogénicas podem ser classificados
em efeitos tóxicos directos (ex: intoxicação histamínica e enxaquecas de origem alimentar),
indirectos (ex.: interacção entre os fármacos IMAO e alimentos ricos em aminas biogénicas) e de
evolução crónica (ex.: formação de nitrosaminas a partir de aminas biogénicas) (Bulushi et al., 2009;
Sanchéz-Cascado, 2005).
A intoxicação histamínica é o efeito tóxico associado ao consumo de aminas biogénicas
mais estudado, mais concretamente, em relação ao consumo de pescado. Durante algum tempo,
este efeito tóxico estava apenas relacionado com o consumo de pescado das famílias
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Scomberesocidae e Scombridae (ex. cavala, atum e arenque). No entanto, também se verificaram
casos provocados pela ingestão de outras espécies de pescado, assim como, de queijos, vinhos e
produtos cárneos (Flick e Granata, 2005).
Não existe um consenso sobre a dose de histamina capaz de provocar um efeito tóxico na
população devido à grande variabilidade interindividual na resposta de cada organismo. Em
indivíduos saudáveis, o efeito da ingestão de histamina pode traduzir-se apenas por uma
indisposição ligeira e de curta duração, ao contrário de indivíduos que revelam uma alergia à
histamina, que podem sofrer reacções mais graves. Por isso, é possível encontrar variações entre
30 e 250 mg para o valor de toxidade da histamina. Esta grande variabilidade de valores foi
associada, também, à presença de compostos que podem potenciar a acção tóxica da histamina,
como é o caso de outras aminas biogénicas, álcool e alguns fármacos. A tiramina e a triptamina são
aminas biogénicas que actuam sobre o sistema de metabolização da histamina. Inibem as enzimas
responsáveis pela sua destruição, provocando um aumento da absorção e da permanência da
histamina no organismo. Também a presença da putrescina e da cadaverina está associada a uma
maior absorção de histamina (Bulushi et al., 2009; Shalaby, 1996; Santos, 1996). O teor de
histamina permitido em produtos de pescado está actualmente estabelecido pelo Regulamento
Europeu (CE) 2073/2005 de 15 de Novembro de 2005. Este estabelece como valor máximo 100-200
mg de histamina/kg para produtos de pescado com elevado teor de histidina. Este valor é superior
(200-400 mg/kg) para produtos de pescado que tenham sido sujeitos a um processo de produção
que envolva maturação enzimática (ex.: salmoura).
Na literatura podem encontrar-se outros limites máximos para o teor de aminas em
alimentos. Um teor de 1000 mg/kg de aminas biogénicas por alimento foi considerado o valor a
partir do qual se considera que o alimento representa um perigo para a saúde do consumidor.
Foram também sugeridos valores máximos de 100-800 mg/kg de tiramina e de 30 mg/kg de βfeniletilamina (Taylor, 1985; Brinkt et al., 1990; Halázs et al., 1994, citado por Santos, 1996), uma
vez que estas aminas estão associadas a crises de hipertensão e enxaquecas de origem alimentar
(Önal, 2007).
A presença das poliaminas, espermina e espermidina, é normal em alguns alimentos, uma
vez que está relacionada com o metabolismo celular. No entanto, uma elevada concentração de
outras aminas biogénicas como a histamina, a cadaverina e a putrescina em produtos processados
pode reflectir um mau estado das matérias-primas ou um incumprimento das regras de higiene
durante a produção ou armazenamento. Como as aminas biogénicas são compostos termoestáveis,
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podem ser utilizados para avaliar o estado higio-sanitário dos alimentos (Pons-Sanchéz-Cascado et
al., 2003).
Em produtos de pescado fresco, o teor de aminas biogénicas é muito baixo. No entanto,
com o avançar da degradação, este teor aumenta devido à descarboxilação de aminoácidos livres
pelas enzimas dos microrganismos presentes. A formação de aminas biogénicas está também
dependente de factores que favoreçam o desenvolvimento bacteriano e a acção enzimática.
Como já foi referido anteriormente, a flora microbiana presente num determinado produto de
pescado é muito variável, em função da zona de proveniência, do método de captura, da
temperatura da água, do tipo de alimentação e do manuseamento e armazenamento a que foi
sujeito. Pode ter uma origem externa ao pescado, como as enterobactérias e pseudomonas
psicrófilas e as bactérias do ácido láctico Gram positivas. A presença de aminas biogénicas no
pescado é, por isso, considerada como não desejada, sendo a higiene o principal factor que poderá
ter contribuído para a sua formação.
A presença de uma determinada amina pode ser relacionada com determinadas famílias ou
géneros bacterianos. A presença de enterobactérias foi associada com a formação de histamina, e
também com a formação de putrescina e cadaverina. No caso das pseudomonas, estas foram
associadas à presença de cadaverina, putrescina e histamina. A presença de tiramina foi associada
ao desenvolvimento de bactérias do ácido láctico. É preciso ressalvar que a capacidade e a
intensidade que as bactérias têm de produzir uma ou mais aminas biogénicas está, em muito casos,
mais relacionada com a estirpe do que com o género ou espécie (Santos, 1996; Shalaby, 1996).
Essa actividade é também influenciada por vários factores como por exemplo, a própria cinética de
desenvolvimento dos microrganismos, ocorrendo uma maior formação de aminas biogénicas na
fase de crescimento exponencial. A disponibilidade de aminoácidos precursores livres é pouco
expressiva no pescado fresco, no entanto esta aumenta com as reacções de degradação autolítica,
que vão por sua vez favorecer a formação de aminas biogénicas. Para que as enzimas que
promovem a descarboxilação dos aminoácidos possam actuar é necessária a presença de um
cofactor da reacção, o piridoxal 5’-fosfato. Existem também factores ambientais que podem
favorecer essa reacção como é o caso de uma aw elevada, pH ácido e temperatura adequada ao
desenvolvimento microbiano. A temperatura de armazenamento é um dos factores mais estudados
como factor determinante para a formação de aminas biogénicas. De um modo geral, quanto mais
elevada for a temperatura, maior é a quantidade de aminas biogénicas formadas, com a excepção
das poliaminas naturais, cuja formação é independente da temperatura (Sanchéz-Cascado, 2005;
Shalaby, 1996).
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O interesse do estudo do teor de aminas biogénicas como índice de qualidade de pescado
foi já alvo de vários estudos (Bulushi et al., 2009; Paleologos et al., 2004; Veciana-Nogués et al.,
1997). O aparecimento de aminas biogénicas antecede a detecção dos sinais sensoriais que
indicam a deterioração do pescado, o que confere a este parâmetro a possibilidade de ser utilizado
como índice químico para monitorizar a frescura ou a degradação do alimento. Foram sugeridos
diversos índices de qualidade baseados na concentração de várias aminas (IAB= (putrescina
+cadaverina+ histamina) / (1+ espermina + espermidina)) (Mietz e Karmas, 1977) ou de apenas
uma ou mesmo na soma de duas ou três (Sanchéz-Cascado, 2005). Entre os vários índices
propostos, não existe uma homogeneidade nos valores sugeridos para determinar a aceitabilidade
de um produto. Este facto está relacionado com as diferenças que podem existir entre os vários
factores que influenciam a formação de aminas biogénicas, e que não são constantes em todos os
estudos. Em condições de processamento e armazenamento diferente, a flora microbiana do
produto pode ter diferenças que resultam numa produção de aminas biogénicas diferentes entre si
(Sanchéz-Cascado, 2005).
Os métodos aplicados na determinação de aminas biogénicas podem ser biológicos,
ópticos, enzimáticos e cromatográficos. O método de cromatografia líquida (HPLC) é o mais
aplicado na quantificação de várias aminas simultaneamente, por apresentar uma maior precisão,
exactidão e especificidade. É também recomendado no regulamento EC 2073/2005 como método
de referência para a determinação de histamina em produtos de pescado.
Procedimento:
Neste trabalho, foi determinada a presença de oito aminas biogénicas, a triptamina, a βfeniletilamina, a putrescina, a cadaverina, a histamina, a tiramina, a espermina e a espermidina em
filetes de pregado. Foi utilizado um método de HPLC baseado em bibliografia publicada (Casal et
al., 2002; Judas, 2000; Malle et al., 1996).
O método cromatográfico empregue envolveu uma reacção de derivatização química entre
as aminas e uma substância cromófora, o cloreto de dansilo, realizada pré-coluna. A separação das
aminas derivatizadas foi realizada numa coluna de fase reversa e foram detectadas com um
detector de díodos. A identificação de cada amina foi realizada por comparação do tempo de
retenção em soluções padrão correspondentes.
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Reagentes e Material
Os padrões das aminas triptamina, β-feniletilamina, putrescina, cadaverina, histamina,
tiramina, espermidina e espermina foram fornecidos pela Sigma® Chemical Co (St. Louis, MO, EUA)
sob a forma de sais hidroclóricos. Também o padrão interno utilizado, o 1,7- diaminoheptano e o
reagente derivatizante, cloreto de dansilo (cloreto de 5-dimetilaminonaftaleno-1-sulfonil) foram
fornecidos pela Sigma® Chemical Co.
O acetonitrilo utilizado possuía grau de pureza para HPLC e provinha da Merck®
(Darmstradt, Alemanha). O ácido fosfórico utilizado era da marca Aldrich. A água ultrapura utilizada
nas soluções e eluente provinha de um Sistema de Purificação de Água Seralpur PRO 90 CN e
Seradest LFM 20.
Os eluentes foram desgaseificados num aparelho de ultra-sons (modelo Ultrasonic Cleaner
Economic Series da Fungilab SA (Barcelona, Espanha)). O restante material utilizado incluiu um
homogeneizador ULTRA TURRAX T25 BASIC (JANKE & KUNKEL IKA®, Stanfen, Alemanha); uma
centrífuga, modelo 5810R da eppendorf® (Hamburgo, Alemanha); um banho-maria da marca Heto; e
um evaporador de azoto modelo Pierce 18780, Reacti-Therm.
Na análise cromatográfica utilizou-se uma unidade de HPLC JASCO, equipada com duas
bombas Jasco para HPLC, PU-980, uma câmara de mistura HG-980-30, um injector automático da
Jasco, modelo AS-2057 Plus. A separação das aminas foi realizada numa coluna de fase reversa
Purospher

®

STAR RP-18C (5 µm), LichroCART® 250-3 (Merck®). Foi utilizado um detector de

díodos da JASCO MD-910 e a recolha e o tratamento dos dados foi efectuado pelo software Borwin
PDA (JMBS Developments, Le Fontanil, França).
Preparação dos padrões e soluções
Foram preparadas soluções mãe para cada padrão de amina pesquisada. Foram
dissolvidos cerca de 50 mg do sal hidroclórico dos padrões em 10 ml de água ultra pura. A
concentração final de cada amina livre em solução era de 3,9 mg/ml de triptamina; 3,7 mg/ml de βfeniletilamina; 2,7 mg/ml de putrescina; 2,8 mg/ml de cadaverina; 2,9 mg/ml de histamina; 3,9 mg/ml
de tiramina; 2,8 mg/ml de espermidina; e 2,8 mg/ml de espermina.
A solução de cloreto de dansilo era preparada diariamente com uma concentração de 15
mg/ml em acetona. A solução de L-prolina foi preparada com uma concentração de 100 mg/ml em
água, sendo conservada a 4ºC. A solução do padrão interno (PI), o 1,7 – diamino-heptano, possuía
uma concentração de 2,5 mg/ml e foi também armazenada sob refrigeração.
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Extracção da amostra
As aminas biogénicas foram extraídas de uma amostra com cerca de 2,5 g à qual foram
adicionados 62,5 µl de uma solução de padrão interno (PI) e 12,5 ml de ácido tricloroacético a 5%
(m/v). A amostra foi homogeneizada com o Ultra-Turrax durante 2 minutos a 8000 rpm, mantendose o copo rodeado de gelo durante a homogeneização para evitar um aumento de temperatura no
homogeneizado. Este foi centrifugado a 3000 rpm durante 10 minutos. O sobrenadante foi filtrado
por papel de filtro para um matraz e o resíduo sólido foi novamente extraído com 12,5 ml do mesmo
ácido através de agitação em vortex, à qual se seguiu nova centrifugação a 3000 rpm durante 10
minutos. No final, o sobrenadante foi também filtrado e adicionado ao anterior. Do extracto obtido,
retiraram-se cerca de 1ml para um microtubo, que foi sujeito a uma nova centrifugação a 13 000
rpm durante 5 minutos para conseguir obter um extracto com menos interferências sólidas. No final
da centrifugação, retiraram-se 400 µl desse extracto, que foi sujeito ao processo de derivatização.
Derivatização das amostras e padrões
Ao extracto recolhido (400 µl) foram adicionados 1 ml de uma solução saturada de
carbonato de sódio (Na2CO3), sendo acertado o pH da mistura para 11 com 50 µl de uma solução
de NaOH 0,1 N. De seguida foi adicionado 1 ml do reagente derivatizante (cloreto de dansilo) e a
reacção de derivatização ocorreu durante 15 minutos em banho-baria a 60ºC, protegida da luz.
Após os 15 minutos foram adicionados 100 µl de solução de L-prolina para consumir o excesso de
reagente derivatizante. A reacção ocorreu durante 15 minutos ao abrigo da luz. Foram adicionados
1,5 ml de tolueno para extrair as aminas derivatizadas para uma fase orgânica. Esta foi sujeita a
uma agitação vigorosa em vórtex sendo colocada de seguida a -20ºC durante 15 minutos, para uma
melhor separação das fases. Foi recolhida a fase toluénica e foi levada à secura em azoto, a 60ºC.
Retomou-se em 300 µl de acetonitrilo e após centrifugação a 13 000 rpm durante 5 minutos foi
armazenado a -20ºC até ao momento da injecção.

Procedimento e Condições Cromatográficas
A separação cromatográfica das aminas foi realizada numa coluna C18 Purospher ® de fase
reversa com uma eluição em gradiente. Os eluentes utilizados foram:
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Eluente A: solução aquosa de ácido fósforico 0,5 mM, desgaseificada em banho de ultrasons.
Eluente B: acetonitrilo (para HPLC), desgaseificado em banho de ultra-sons.
O programa de gradiente utilizado foi o indicado na tabela 6 sendo utilizado um fluxo de 0,9
ml/minuto. Foram injectados 20 µl do extracto derivatizado no sistema com um intervalo de 39
minutos entre injecções. Foi utilizado um detector de díodos, com registo dos cromatogramas
obtidos a 254 nm.
Tabela 6: Programa de gradiente utilizado na eluição das aminas biogénicas

Tempo (min)

Eluente A (%)

Eluente B (%)

0

50

50

3

40

60

7

40

60

15

20

80

18

5

95

23

5

95

27

50

50

30

50

50

Quantificação
O cálculo do teor de aminas biogénicas presentes nas amostras foi realizado segundo o
método do padrão interno, que foi adicionado, sempre na mesma concentração (6,25 µg/ml) a cada
uma das misturas de padrões e amostras.
Na construção das curvas de calibração utilizaram-se 6 misturas dos 8 padrões de aminas,
concentrações crescentes de acordo com a tabela 7. As soluções foram preparadas em ácido
tricloroacético 5% (m/v) e armazenadas sob refrigeração ao abrigo da luz. As soluções de padrões
foram sujeitas ao processo de derivatização descrito.
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Tabela 7: Constituição das misturas de padrões (µg/ml) utilizadas para obtenção das curvas de calibração
para a quantificação das aminas biogénicas

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Triptamina

0,15

0,31

0,49

0,98

1,47

2,61

β -feniletilamina

0,14

0,30

0,46

0,92

1,39

2,47

Putrescina

1,02

2,18

3,41

6,81

10,22

18,16

Cadaverina

1,05

2,24

3,50

7,01

10,51

18,68

Histamina

1,09

2,33

3,64

7,28

10,91

19,40

Tiramina

1,47

3,13

4,90

9,79

14,69

26,12

Espermidina

0,11

0,22

0,35

0,70

1,05

1,87

Espermina

1,07

2,28

3,57

7,13

10,70

19,02

µg/ml

As curvas de calibração construídas para cada amina baseiam-se na relação entre a área
de cada amina e a área do padrão interno, para desta forma eliminar alguma variabilidade que
possa ocorrer no volume injectado (Figura 16).

Figura 16: Cromatograma obtido por HPLC/UV para a quantificação de aminas biogénicas da mistura de
padrões P5 (Legenda: 1-triptamina; 2-β-feniletilamina; 3-putrescina; 4-cadaverina; 5-histamina; 6-PI; 7tiramina; 8-espermidina; 9-espermina.)

As curvas de calibração obtidas para cada amina estão representadas nas figuras 17 à 24,
juntamente com a respectiva equação da recta de regressão e coeficiente de determinação.
68
Filetes de Pregado em MAP

MATERIAL E MÉTODOS

Triptamina

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

y = 0,1509x + 0,0353
R2 = 0,9761

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Figura 17: Curva de calibração de triptamina em UV (254nm)
β -feniletilamina
β-feniletilamina

0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,00

y = 0,0852x + 0,01
R 2 = 0,9979

1,00

2,00

3,00

4,00

Figura 18: Curva de calibração de β-feniletilamina em UV (254nm)

Putrescina
Putrescina

6
5
4
3
2

y = 0,195x + 0,1753
R 2 = 0,998

1
0

0
5
10
15
20
25
30
Figura 19: Curva de calibração da putrescina em UV (254nm)

6
5

Cadaverina
Cadaverina

4
3
2

y = 0,1754x + 0,0775
R2 = 0,9977

1
0
0

5

10

15

20

25

30

Figura 20: Curva de calibração da cadaverina em UV (254nm)
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Histamina
Histamina

6
5
4
3
2

y = 0,158x + 0,5335
R2 = 0,998

1
0
0

5

10

15

20

25

30

Figura 21: Curva de calibração da histamina em UV (254nm)

Tiramina
Tiramina

6
5
4
3
2
1
0

y = 0,1486x + 0,035
R2 = 0,9985
0

5

10

15

20

Figura 22: Curva de calibração da tiramina em UV (254nm)

0,6

Espermidina
Espermidina

0,5
0,4
0,3
0,2
y = 0,1734x + 0,0112
R 2 = 0,9981

0,1
0
0,0

1,0

2,0

3,0

Figura 23: Curva de calibração da espermidina em UV (254nm)
Espermina

Espermina

6
5
4
3
2

y = 0,1528x + 0,0208
R2 = 0,9916

1
0
0

5

10

15

20

Figura 24: Curva de calibração da espermina em UV (254nm)
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3.3 Análise Estatística
Os dados obtidos foram analisados, em primeiro lugar, através de valores estatísticos
univariados, como a média, mediana, desvio padrão e percentis, para proceder a uma análise geral
e descrição dos resultados. Foi realizada uma análise de variância (ANOVA), para detectar
diferenças significativas (p <0,05) entre as amostras dos vários grupos e entre os vários dias de
amostragem, no mesmo grupo. Como a ANOVA indica a existência de diferenças entre grupos, mas
não quais os grupos entre os quais essas diferenças existem, testes t de student entre todos os
pares de grupos seguiram-se às ANOVAS significativas, para identificar as diferenças observadas
entre amostras, determinando quais os pares de grupos entre os quais as diferenças eram
significativas. Para estudar a relação dos vários parâmetros entre si foi pesquisada a presença de
correlações significativas (p <0,05) entre os diferentes parâmetros, sendo, também, avaliada a sua
correlação com o tempo de armazenamento. Para conseguir distinguir quais os parâmetros com
maior influência sobre a qualidade dos filetes e a forma como podem, no seu conjunto, explicar as
evoluções verificadas ao longo do armazenamento, foi realizada uma análise discriminante,
segundo os métodos propostos por Mardia et al., 1979.
Análise e interpretação multidimensional dos dados
Os dados foram analisados, de forma global (i.e., com todos os grupos e todas as variáveis
em conjunto), através de análises discriminantes. Para a definição de grupos considerou-se como
grupo o conjunto de repetições relativas a cada atmosfera em cada período de análise.
Para a análise discriminante, a partir dos dados iniciais agrupados, efectuou-se o cálculo de
uma matriz de distâncias entre médias de grupos, E, de uma matriz de distâncias intra-grupos (ou
de erros inerentes aos métodos de análise), I, e a partir destas, uma matriz razão entre as
distâncias entre – e intra-grupos, B=E/I. A matriz B foi decomposta em vectores próprios e em
valores próprios. Os vectores próprios são novas direcções do espaço formadas a partir de
combinações lineares das variáveis iniciais, ou parâmetros analisados (o que faz com que cada
vector próprio corresponda, grosso modo, a um conjunto de variáveis correlacionadas entre si), ao
passo que os valores próprios indicam a importância relativa de cada vector próprio. A partir dos
valores próprios e vectores próprios de B, muitas variantes da análise discriminante são possíveis
(Alves, 2006). Neste trabalho usou-se a análise discriminante linear (ADL) e a análise de variáveis
canónicas (AVC).
A ADL utiliza relações entre valores próprios de B. O principal valor estatístico é o Lambda
de Wilks, calculado a partir do produto dos inversos dos valores próprios, que será tanto menor
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quanto maior forem as diferenças entre-grupos. O lambda de Wilks pode ser total (relativo a um
conjunto de variáveis) ou parcial (relativo à importância de uma única variável). Assim, uma variável
com um lambda de Wilks próximo de zero é uma variável importante para a discriminação. Neste
trabalho utilizou-se uma variante da ADL, denominada forward-stepwise analysis. Trata-se de definir
um modelo em que as variáveis são incluídas uma a uma por ordem de importância, ou seja, quanto
mais discriminarem os grupos (quanto menor o lambda de Wilks parcial e quanto maior o respectivo
valor F), mais depressa são incluídas no modelo. Se a análise for controlada de forma a serem
incluídas todas as variáveis, elas serão apresentadas por ordem decrescente de poder
discriminativo (Alves, 2006).
A AVC baseia-se nos valores e vectores próprios de B. Para esta análise, calcularam-se as
projecções de todos os casos em estudo ao longo das direcções definidas pelos vectores próprios,
originando as chamadas variáveis canónicas (VC). São as VC que podem ser utilizadas para a
construção de gráficos. Para a análise de VC é usual apresentar tabelas com algumas medidas,
nomeadamente, os valores próprios, R canónico, lambda de Wilks, e qui quadrado (X2) e
respectivos graus de liberdade (gl) e probabilidade (nível p ou nível de significância). Estas medidas
são diferentes formas de avaliar a importância de uma variável canónica. De uma forma geral, o
valor próprio é suficiente para proceder à interpretação. Como o valor próprio corresponde a uma
razão entre as variações entre-grupos e as variações intra-grupos, enquanto for maior do que 1,
será importante, já que corresponderá a um conjunto de variáveis (parâmetros) correlacionadas
entre si e para as quais as diferenças entre grupos são superiores às diferenças dentro dos grupos.
Quanto maior o valor próprio, ou seja, o R canónico mais próximo de 1, o lambda de Wilks mais
próximo de zero e maior o valor de X2 (com o nível p mais próximo de zero), mais importante será a
variável canónica. Sendo a variável canónica interpretada como um conjunto de parâmetros
correlacionados entre si, os pesos de cada parâmetro para a formação da VC podem ser
interpretados como uma correlação, ajudando a atribuir um significado a cada VC (Alves, 2006).
Todos os cálculos estatísticos foram efectuados no programa Statistica 7.0 para Windows.
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Conforme o descrito, os peixes (Psetta maxima) com um comprimento médio de 40 cm e 1
kg de peso, foram abatidos por choque térmico e filetados 4-6 horas após a sua morte, e antes da
instalação da fase de rigor mortis. Os filetes foram embalados no dia seguinte, e logo após a
selagem das embalagens, estas foram visualmente inspeccionadas para detectar imperfeições na
união do filme à cuvete. Em caso de defeito, a selagem da embalagem era realizada de novo. A
composição da atmosfera introduzida foi ajustada e verificada antes da introdução e selagem da
cuvete.
O aspecto geral de cada embalagem antes de ser aberta para análise, foi comparado com o
aspecto que tinham quando foram seladas. Após 5 dias sob refrigeração, nas embalagens com AR,
notou-se uma acumulação de várias gotas de água no filme, situação que se verificou em todas as
embalagens deste grupo ao longo de todo o período de estudo (30 dias). Já nas embalagens em
MAP (B, C e D) apenas foi visível a formação de uma única gota de água no filme que selava a
embalagem. No entanto, a embalagem do grupo B, recolhida após 30 dias sob refrigeração,
apresentou uma maior acumulação de água no filme, do que as embalagens recolhidas
anteriormente.
Um dos problemas da utilização da MAP prende-se com a adequação da atmosfera
introduzida no interior da embalagem, pois devido à presença de uma maior concentração de CO2
pode ocorrer um colapso da embalagem. A dissolução do CO2 no alimento é necessária para que o
seu efeito bacteriostático possa ser eficaz. Nas embalagens dos grupos B, C e D verificou-se um
ligeiro colapso do filme nos primeiros 10 dias de armazenamento. No entanto, com o passar do
tempo, nas embalagens com maior teor de CO2 (D) o colapso do filme aumentou, chegando a tocar
nos filetes nas embalagens com mais de 20 dias de refrigeração (Figura 25).

Figura 25: Colapso do filme para o interior da cuvete numa embalagem do grupo D (10/80 O2/CO2) após 20
dias de armazenamento.
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Outro aspecto que se tornou visível ao longo do estudo foi o facto de algumas embalagens
apresentarem falhas na selagem do filme, que não foram detectadas inicialmente. Devido a estas
falhas, a atmosfera que se gerou dentro da embalagem era diferente das outras, cuja selagem não
apresentava defeitos. Os filetes destas embalagens foram excluídos das análises realizadas para
avaliar a qualidade do produto, pois apresentavam sinais evidentes de degradação, ao contrário dos
filetes das restantes embalagens (Figura 26)

Figura 26: Embalagem com (C7) e sem defeito (C10) na selagem do filme à cuvete com 15 dias de
armazenamento.

Logo após a abertura de cada embalagem foi também registada a presença de odores. Nos
filetes do grupo de controlo (AR) sentiu-se um cheiro característico a peixe nas embalagens que
tinham estado 10 dias sob refrigeração. Esse odor intensificou-se com a degradação, estando
presente em todas as embalagens deste grupo a partir desse momento. Os sinais de degradação
destes filetes eram evidentes, apresentando além do mau odor, uma cor mais escura e amarelada,
que indicavam o seu avançado estado de degradação. Nas embalagens com atmosfera modificada,
a presença de um odor a peixe só foi registada após 30 dias, nas embalagens do grupo B e C, não
tendo sido registada nas embalagens do grupo D. Os filetes embalados sob atmosfera modificada
conservaram o seu aspecto inicial, não havendo percepção dos sinais indicativos de degradação.

4.1 Evolução da Composição da Atmosfera da Embalagem
A concentração inicial de O2 nas embalagens do grupo AR (22%) era superior à introduzida
nas restantes embalagens (10%). No entanto, esta atmosfera tornou-se anaeróbia (0% O2) após 15
dias de armazenamento. No caso do CO2 presente nas embalagens desse grupo, ocorreu a
situação inversa. O valor inicial de 0,2% aumentou de forma notória a partir dos 10 dias de
armazenamento, atingindo um valor máximo de 13,4 + 0,85 % no final do estudo (Figura 27).
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Figura 27: Teor de O2, CO2 e N2 no interior das embalagens ao longo do período do estudo (cada ponto
corresponde à média de duas embalagens)

Nas embalagens com atmosfera modificada (B, C e D) registou-se uma diminuição média
de 11,3% na concentração CO2 durante os primeiros 5 dias de armazenamento, sendo as
embalagens do grupo C as que apresentaram a maior diminuição. A concentração de O2 mantevese constante durante todo o período de armazenamento (10%), com a excepção das embalagens
do grupo B, onde a percentagem diminuiu a partir dos 20 dias (Figura 27). As diferenças entre a
concentração dos gases no início e após 5 dias revelaram que a atmosfera no interior das
embalagens em MAP atravessa uma fase de variação até atingir um equilíbrio. Neste trabalho
verificou-se uma estabilização das atmosferas ao fim de 5 dias.

4.2 Avaliação da qualidade microbiológica
O número inicial de microrganismos viáveis totais dos filetes de pregado embalados era de
4x103 ufc/g, tendo atingido o valor máximo de 8x108 ufc/g nos filetes embalados em AR, ao fim de
20 dias de armazenamento. Nas embalagens deste grupo, a concentração de microrganismos foi
sempre superior em relação à dos filetes dos grupos B, C e D. Verificou-se, ainda, que durante os
primeiros 5 dias de armazenamento ocorreu uma diminuição do número de microrganismos viáveis
presentes nos filetes de pregado em MAP (B, C e D). Esta diminuição coincidiu com a dissolução do
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CO2 da atmosfera no produto, que é essencial para que a acção antimicrobiana deste gás possa
actuar sobre o desenvolvimento dos microrganismos no alimento (Figura 28).
Nos filetes em AR, a contagem de microrganismos viáveis totais revelou valores superiores
a 107 ufc/g a partir dos 10 dias de armazenamento, ultrapassando o limite de aceitabilidade,
estabelecido para este tipo de alimentos (ICMSF, 1986). Nas restantes embalagens, apenas os
filetes embalados com 40% de CO2 (B) ultrapassaram este limite, apresentando aos 15 dias uma
concentração de 1,3x107 ufc/g. Nos filetes do grupo C e D o maior número de microrganismos

Log 10 (UFC/g)

viáveis totais foi de 3x106 e 2x106 aos 15 e 25 dias, respectivamente (Figura 28).
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Figura 28: Evolução do Número de Microrganismos Viáveis Totais nos filetes de pregado embalados em 4
atmosferas diferentes (AR; B- 10/40 O2/CO2; C- 10/60 O2/CO2; D- 10/80 O2/CO2).

Os valores obtidos na análise microbiológica revelaram que a vida útil dos filetes de
pregado do grupo controlo foi inferior a 10 dias sob armazenamento a 2+1ºC. Nas embalagens com
40% de CO2 a vida útil prolongou-se por mais alguns dias, mas foi inferior a 15 dias. As embalagens
como maior concentração de CO2 não ultrapassaram o limite de aceitabilidade de 107 ufc/g durante
os 30 dias de armazenamento.

4.3 Avaliação da qualidade física
4.3.1 Presença de exsudados
A formação de exsudados no interior da embalagem é uma característica negativa para a
qualidade geral do produto, podendo levar à sua rejeição pelo consumidor. A presença do papel
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absorvente plastificado (pad) no interior da cuvete impediu que o exsudado formado fosse visível no
fundo da cuvete, ao observar a embalagem fechada. No entanto, em todas as embalagens foi
visível a acumulação de algumas gotas de água no filme superior. Nas embalagens dos grupos B, C
e D a água acumulou-se sob a forma de uma pequena gota, enquanto que nas embalagens com AR
a acumulação de água era mais dispersa em pequenas gotas em todo o filme (Figura 29).

Figura 29: Acumulação de gotas de água no filme de uma embalagem, armazenada durante 15 dias do
grupo AR

A formação dos exsudados foi monitorizada através do controlo do massa dos filetes. Em
todos os filetes ocorreu uma perda de massa entre o dia de embalamento e o momento em foi
analisado. Os filetes embalados com AR apresentaram uma perda máxima de 7,22 + 2,54 % após
25 dias. Nas embalagens em MAP ocorreu uma maior perda de massa, sendo os valores máximos
registados de 8,10 + 0,94 %, 9,07 + 2,25 % e 8,36 + 2,26% para as embalagens dos grupos B, C e
D, respectivamente (tabela 8).
A perda de massa foi significativamente diferente (p <0,05) entre os filetes das embalagens
em AR e os restantes, após 5 dias de armazenamento. Os filetes em MAP registaram uma maior
perda de massa que os filetes em AR, sendo a maior perda deste período (4,61+0,76%), registada
nos filetes embalados com o maior teor de CO2 (80%). Após 10 dias de armazenamento, os filetes
revelaram uma perda de massa superior, mantendo-se a tendência verificada inicialmente.
Registou-se uma perda de cerca de 4% nos filetes dos grupos AR, B e C e de 6,5 % no grupo D.
Nesta fase não se registaram diferenças significativas (p <0,05) entre os grupos (tabela 8). Ao fim
de 15 dias, os filetes do grupo C apresentaram a maior perda de massa comparativamente aos
restantes grupos, no entanto esta foi apenas significativamente diferente (p <0,05) da registada nos
filetes em AR. No restante período de armazenamento não registaram diferenças significativas entre
os filetes embalados sob diferentes atmosferas.
79
Filetes de Pregado em MAP

RESULTADOS

Tabela 8: Perda de massa (%) dos filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes, ao longo de
30 dias de armazenamento a 2+1ºC (média + desvio padrão)
Dia 5

Dia 10

Dia 15

Dia 20

Dia 25

Dia 30

AR

2,21+0,43

3,94+2,26

3,75+1,80

5,41+1,20

7,22+2,54

6,36+2,74

B

2,95+0,34

4,09+1,30

5,06+1,42

6,11+1,53

7,65+2,31

8,10+0,94

C

3,37+0,75

4,35+1,11

7,26+1,87

7,12+1,39

8,47+2,06

9,07+2,25

D

4,61+0,77

6,46+1,40

6,73+1,36

7,15+1,37

8,36+2,26

7,70+0,90

A figura 30 mostra os resultados expressos de forma gráfica, podendo visualizar-se melhor
o aumento da perda de massa ao longo do período de armazenamento em todos os grupos (AR, B,
C, e D). No entanto, só se registaram diferenças significativas (p <0,05) nos filetes do grupo D após
10 dias de armazenamento. Nos filetes embalados com 40 e 60% de CO2 essa diferença surgiu
mais tarde, aos 15 dias de armazenamento (Figura 30).
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Figura 30: Variação da perda de massa ao longo dos 30 dias de armazenamento nos quatro grupos de
embalagens (AR; B- 10/40 O2/CO2; C- 10/60 O2/CO2; D- 10/80 O2/CO2) (a,b,c- letras diferentes no mesmo
grupo, assinalam diferenças significativas (p<0,05))

Uma maior formação de exsudados é um dos problemas da utilização de uma atmosfera
modificada numa embalagem, e advém da presença de CO2. A dissolução do gás no alimento
provoca uma diminuição da capacidade do músculo reter água. Os resultados obtidos neste estudo
mostram que a maior perda de massa, estava associada às atmosferas com maior teor de CO2 (C e
D). Devido à maior concentração deste gás nestas embalagens ocorreu uma maior libertação de
exsudados durante os primeiros 15 dias de armazenamento. No entanto, este facto, não foi visível
devido ao pad no fundo da embalagem que absorveu o exsudado, mantendo o aspecto inicial da
embalagem.
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4.3.2 Humidade
Os filetes de pregado embalados tinham um teor médio de humidade de 79,36 + 1,67%,
quando foram embalados. Este parâmetro não sofreu alterações significativas (p <0,05) ao longo do
período de armazenamento em cada grupo testado e entre os filetes embalados em diferentes
atmosferas (Figura 31).
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Figura 31: Teor de humidade dos filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes, ao longo de 30
dias (AR; B- 10/40 O2/CO2; C- 10/60 O2/CO2; D- 10/80 O2/CO2).

4.3.3 pH
O pH do músculo do pescado é normalmente superior a 6 no momento da captura, o que
juntamente com uma elevada aw, contribui para a sua rápida deterioração e consequente perda de
qualidade.
No dia em que foram embalados, os filetes de pregado apresentaram um pH de 6,28 +
0,03. Este foi o valor mais baixo encontrado durante os 30 dias de estudo. Nos primeiros 10 dias de
armazenamento o pH dos filetes sofreu um aumento maior que o verificado no restante período de
armazenamento (Figura 32). Ao fim de 5 dias de armazenamento, o pH dos filetes dos grupos AR, B
e C foi significativamente diferente do valor inicial. Essa diferença significativa, só foi registada após
10 dias no caso dos filetes embalados com o maior teor de CO2 (80%).
Entre as embalagens dos 4 grupos, a evolução do pH revelou diferenças significativas no
dia 15 e no dia 30 entre os filetes embalados em AR e com a atmosfera D. No dia 30 o pH dos
filetes do grupo B foi significativamente diferente dos restantes. No final do estudo, o pH dos filetes
do grupo D era diferente (p <0,05) do pH registado nos filetes embalados com 60% de C02 (C).
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Figura 32: pH dos filetes de pregado, embalados sob 4 atmosferas diferentes, ao longo de 30 dias de
armazenamento (AR; B- 10/40 O2/CO2; C- 10/60 O2/CO2; D- 10/80 O2/CO2).

Normalmente, a degradação do pescado é acompanhada por um aumento do pH, que se
deve à acumulação de produtos resultantes das reacções de degradação autolítica e bacteriana,
como é o caso das bases azotadas. As atmosferas introduzidas no interior das embalagens de
filetes de pregado não evitaram o aumento do pH, no entanto esse aumento atingiu valores mais
baixos nos filetes nos grupos C e D, no final do estudo.

4.3.4 Cor
A cor dos alimentos é uma característica determinante na escolha de um produto pelo
consumidor, que a associa directamente com a sua frescura, no caso do pescado. A forma como a
cor dos filetes de pregado evoluiu durante o período em que estiveram embalados e armazenados
pode determinar a sua aceitação pelo consumidor, pois uma grande alteração em relação à cor
inicial, poderá significar a rejeição do produto.
Um dos parâmetros analisados foi a luminosidade (L*) dos filetes de pregado. Esta mostrou
uma evolução significativamente diferente (p <0,05) entre os filetes embalados em AR e os filetes
em MAP (B, C e D). Nos filetes embalados com atmosfera protectora B verificou-se um aumento
significativo da luminosidade nos primeiros 5 dias de armazenamento, e durante os primeiros 10
dias para os filetes dos grupos C e D. A luminosidade dos filetes embalados em AR manteve-se
constante ao longo do período de armazenamento (tabela 9).
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Tabela 9: Resultados obtidos para os parâmetros da cor (L*, a*, b* e ∆E) dos filetes de pregado embalados

sob 4 atmosferas diferentes, ao longo de 30 dias de armazenamento a 2+1ºC (valor médio de 4 filetes +
desvio padrão)
Dia 0

Dia 5

Dia 10

Dia 15

Dia 20

Dia 25

Dia 30

62,17+1,93

61,82+2,31

64,85+2,68

61,80+1,88

64,42+2,09

64,05+2,64

64,41+0,73

AR
L*
a*

1,82+0,18

1,62+0,16

1,46+0,11

0,40+0,15

0,73+0,18

0,77+0,47

0,85+0,52

b*

-7,04+0,39

-6,29+1,12

-3,92+1,13

-2,50+1,18

-0,22+3,46

0,73+0,82

5,25+6,06

∆E

2,26+0,86

4,54+1,37

5,12+1,16

7,31+3,90

8,38+1,06

12,62+5,88

67,59+2,54

69,13+2,20

69,15+2,08

70,11+1,22

68,53+1,22

68,42+0,74

B
L*

62,17+1,93
a*

1,82+0,18

1,78+0,19

1,51+0,30

1,22+0,24

1,16+0,09

1,20+0,29

1,03+0,06

b*

-7,04+0,39

-3,5+0,67

-3,06+1,18

-2,14+1,47

-2,59+0,52

-1,22+0,94

-1,84+0,86

∆E

6,63+2,07

8,17+1,77

8,73+1,56

62,17+1,93

65,99+2,17

69,72+1,97

71,11+2,80

a*

1,82+0,18

1,46+0,23

1,35+0,16

1,27+0,12

1,29+0,29

1,02+0,24

1,37+0,15

b*

-7,04+0,39

-2,25+1,78

-2,54+1,39

-2,91+1,92

-1,57+0,51

-1,04+0,04

0,43+0,98

10,02+1,69

10,68+2,16

9,09+2,20

13,02+1,12

69,5+1,06

71,62+3,33

70,73+1,35

68,10+3,91

9,14+1,23

8,67+1,25

8,17+1,11

68,78+3,01

72,72+2,08

C
L*

∆E

6,33+2,16

8,88+2,00

70,46+1,13

71,05+0,17

71,3+2,26

D
L*

62,17+1,93
a*

1,82+0,18

1,57+0,24

1,47+0,07

1,09+0,15

1,08+0,29

1,34+0,12

0,13+0,07

b*

-7,04+0,39

-2,85+1,21

-2,35+0,75

-0,86+0,17

-1,06+0,25

-1,51+0,99

3,00+0,96

11,37+2,54

10,26+1,25

11,97+2,73

∆E

9,37+1,03

10,89+0,42

9,63+0,93

Os parâmetros a* e b* estão directamente relacionados com a cor percepcionada. Em todos
os filetes verificou-se uma tendência, ao longo do período de armazenamento, para apresentarem
valores de a* inferiores ao valor inicial, ou seja, a degradação faz com que a sua cor se afaste mais
da tonalidade vermelha. Já o parâmetro b* mostrou uma variação inversa, os valores aumentaram
ao longo do tempo, revelando que os filetes se iam tornando mais amarelados. No entanto, os
filetes embalados em MAP mostraram uma menor variação destes parâmetros quando comparada
com os valores dos filetes embalados em AR (tabela 9), notando-se uma maior conservação da cor
no caso dos filetes embalados em MAP.
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A variação de cor dos filetes em relação à sua cor inicial (∆E) foi diferente nos filetes em MAP
e nos filetes em AR. Após os primeiros 5 dias de armazenamento, os filetes em MAP apresentaram
uma ∆E significativamente (p<0,05) mais elevada. No entanto a ∆E manteve-se constante a partir
desse momento, havendo por isso, uma maior preservação da cor nos filetes embalados sob
atmosfera modificada. Essa constância esteve mais presente nos filetes do grupo B, onde não se
verificaram diferenças significativas entre a cor dos filetes durante os 30 dias de armazenamento.
Registaram-se diferenças significativas (p<0,05) apenas entre o dia 5 e os dias 20 e 30 no caso dos
filetes do grupo C; e entre o dia 5 e o dia 10 no caso dos filetes embalados com 80 % de CO2 (D).
Nos filetes embalados em AR, verificou-se um aumento da ∆E com o tempo (Figura 33), não
havendo preservação da cor inicial, como se verificou nos filetes embalados em MAP.
A degradação provoca, normalmente, um escurecimento do músculo de peixes brancos,
tornando-os mais opacos e amarelados. Essa alteração ocorreu de um modo contínuo nos filetes do
grupo de controlo. No entanto, as atmosferas introduzidas nas embalagens conseguiram retardar
esse efeito da degradação dos filetes de pregado, fazendo com que se mantivesse a cor inicial,
branca e brilhante, ao longo do estudo.
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Figura 33: Variação de cor (∆E) em relação ao momento inicial, ao longo de 30 dias de armazenamento, nos
filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes (AR; B- 10/40 O2/CO2; C- 10/60 O2/CO2; D- 10/80
O2/CO2) (valor médio de 4 filetes + desvio padrão) (a,b,c,d- letras diferentes no mesmo grupo assinalam
diferenças significativas (p<0,05))
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4.3.5 Textura
O teste de punção realizado nos filetes de pregado tinha por objectivo avaliar a firmeza dos
filetes ao longo do período de armazenamento sob refrigeração. Foi também pesquisado o efeito
protector da atmosfera sobre este parâmetro no caso dos filetes dos grupo B, C e D.
O teste de punção foi realizado sempre ao longo de uma zona superior do filete (Figura 11),
que correspondia à parte com maior espessura. Os 3 parâmetros de textura analisados foram a
energia, a força no ponto de ruptura e o declive. No entanto, devido ao facto de os filetes não
apresentarem sempre a mesma espessura, estudou-se a possibilidade de existirem diferenças
significativas entre os 5 pontos analisados (Figura 11).
Os testes realizados não revelaram diferenças significativas (p<0,05) entre os 5 pontos
analisados na força de ruptura e na energia. Só o declive apresentou diferenças significativas (p
<0,05) entre os valores encontrados no ponto 5 e os restantes (Figuras 34-36). Na análise posterior,
não foram, por isso, distinguidos os diferentes pontos de análise.
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Figura 34: Diagrama de caixa e bigodes da Força exercida no ponto de ruptura (N) registada nos 5 pontos
de penetração do punção ao longo do filete
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Figura 35: Diagrama de caixa e bigodes da energia (N.s) registada nos 5 pontos de penetração do punção
ao longo do filete
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Figura 36: Diagrama de caixa e bigodes do declive (N.s) registado nos 5 pontos de penetração do punção ao
longo do filete
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Como a espécie analisada é um peixe chato, possui dois lados diferentes; o lado superior,
onde estão os olhos, e o lado inferior que contacta com o fundo do seu habitat. A análise de textura
dos filetes procurou também a existência de diferenças nos parâmetros de textura analisados entre
os filetes superiores e inferiores.
A análise de variância (ANOVA) não revelou diferenças significativas (p<0,05) entre os
filetes superiores e inferiores do pregado (Figura 37). Na restante análise dos dados, não foram
distinguidos os valores correspondentes a filetes superiores ou inferiores, considerando-se os
valores de todos os filetes para análise.
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Figura 37: Comparação entre os parâmetros de textura dos filetes superiores e inferiores do pregado
(Energia-N.s; Declive-N/s; F.Ruptura-N)

Os parâmetros de textura analisados variaram ao longo do período de estudo. Foi nos
filetes do grupo de controlo (AR) e nos embalados com atmosfera B que surgiram diferenças
significativas nos 3 parâmetros analisados ao longo dos 30 dias de armazenamento.
Nos filetes de pregado do grupo controlo, verificou-se que os valores dos parâmetros de
textura apresentavam uma tendência para diminuir com o tempo de armazenamento. Essa
diminuição resulta do avançar do estado de degradação, que torna o músculo do filete menos firme
e com menor resistência ao punção durante o teste (Figura 38).
As principais diferenças (p<0,05) foram verificadas entre os valores iniciais (dia 0) e os
valores registados a partir dos 15 dias de armazenamento. Nem todos os parâmetros analisados
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conseguiram reflectir esta diferença a partir desse momento. Apenas a análise da energia empregue
para provocar a ruptura distinguiu a textura dos filetes embalados em AR com mais de 15 dias.
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Figura 38: Variação dos parâmetros de textura analisados nos filetes de pregado do grupo de controlo (AR):
1: Energia-N.s; 2: Declive-N/s; 3: Força ponto de ruptura-N (valor médio de 4 filetes + desvio padrão) (a,b,c,dletras diferentes no mesmo grupo assinalam diferenças significativas (p<0,05)).

Todavia, a partir dos 20 dias, todos os parâmetros de textura registados revelaram uma
diferença significativa (p< 0,05) em relação aos filetes com menos tempo de armazenamento.
Nos filetes embalados em atmosfera protectora ocorreu uma maior preservação da textura:
os resultados obtidos são mais constantes ao longo dos 30 dias em que estiveram sob refrigeração
(Figuras 39 - 41). No entanto, os filetes embalados com a menor quantidade de CO2 (B),
apresentaram diferenças (p<0,05) entre os valores iniciais e os encontrados após 5 e 10 dias de
armazenamento. Os parâmetros de textura revelaram uma estabilização entre os 10 e os 20 dias
(Figura 39).
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Figura 39: Variação dos parâmetros de textura analisados nos filetes de pregado do grupo B (10/40

O2/CO2): 1: Energia-N.s; 2: Declive-N/s; 3: Força ponto de ruptura-N (valor médio de 4 filetes + desvio
padrão) (a,b,c,d- letras diferentes no mesmo grupo assinalam diferenças significativas (p<0,05)).

Nos filetes embalados com maior teor de CO2, (grupos C e D) não surgiram diferenças
significativas, notando-se uma maior estabilidade dos valores dos parâmetros de textura.
A preservação da textura é um factor importante para a eficácia de um método de
preservação, uma vez que, a sua alteração pode significar a rejeição do produto. Nos filetes de
pregado, foi possível encontrar diferenças entre as 3 atmosferas testadas e os filetes em AR. As
diferenças entre eles atingiram valores significativos após 10 dias de armazenamento, em todos os
parâmetros de textura analisados. No entanto, essa diferença foi apenas registada em relação aos
filetes dos grupos B e C. As diferenças significativas (p<0,05) encontradas entre todos os grupos,
em cada parâmetro de textura analisado, estão indicadas na tabela 10.
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Figura 40: Variação dos parâmetros de textura analisados nos filetes de pregado do grupo C (10/60 O2/CO2):
1: Energia-N.s; 2: Declive-N/s; 3: Força ponto de ruptura-N (valor médio de 4 filetes + desvio padrão).
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Figura 41: Variação dos parâmetros de textura analisados nos filetes de pregado do grupo D (10/80 O2/CO2):
1: Energia-N.s; 2: Declive-N/s; 3: Força ponto de ruptura-N (valor médio de 4 filetes + desvio padrão).
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Tabela 10: Resultados obtidos para os parâmetros de textura (Energia-N.s; Declive-N/s; Força ponto de
ruptura-N) nos filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes ao longo de 30 dias de
armazenamento a 2+1ºC (valor médio de 4 filetes + desvio padrão) (a,b,c - letras diferentes assinalam
diferenças significativas (p<0,05) entre grupos para o mesmo parâmetro)

Dia 0

Dia 5

Dia 15

Dia 20

29,1+6,2
5,0+1,8

23,9+5,8

5,4+1,3
a
22,1+3,4

37,4+10,8
a
5,4+0,9
a
23,6+6,0

a

30,1+5,9

29,8+9,3

AR

Energia
Declive
Força

38,0+6,9
5,0+0,6
22,8+3,2

32,3+4,3

Dia 10
a

B

Energia
Declive
Força

5,0+0,6

40,2+8,5
5,7+0,6

22,8+3,3

26,2+4,1

38,0+6,9

28,9+3,7

5,0+0,6

4,9+1,1

22,8+3,3

19,7+3,1

38,0+6,9
5,0+0,6

35,1+7,5ª
5,4+1,5

5,0+0,7

22,8+3,3

22,9+5,4

22,1+4,6

38,0+6,9

C

Energia
Declive
Força

a

b

b
a

b

4,2+0,2

18,8+2,0

28,9+8,6
4,6+1,0

b

b

bc

18,9+4,7

bc

20,2+4,8

36,0+9,4
ac
ac

a

4,6+0,4
a
17,1+1,6

4,7+1,7

27,4+4,5
4,8+0,3

18,1+7,4

18,8+1,1

35,5+4,6

a

a
a

Dia 30
a

19,3+6,6
a
3,8+0,8
a
13,3+2,1
32,2+8,5
5,2+0,3

21,7+1,9

5,0+0,4

5,1+1,0

22,0+2,2

20,7+5,1

20,0+4,5

25,4+1,1

b

31,1+11,7

36,3+6,7

5,1+0,5

5,1+1,0

19,2+0,8

23,3+4,5

b
b

33,4+2,2
5,0+1,1

b

b

30,7+7,3
4,8+1,9

D

Energia
Declive
Força

Dia 25

b

b
b

b

b

21,3+2,6

b

ac

23,6+8,9
ac
3,9+1,0
ac
15,4+6,2
34,9+11,9
5,7+2,3

b
b

23,1+8,0

24,7+2,3

c

4,0+0,04

38,7+2,0

b

b

26,4+0,02

Esta análise permitiu verificar que as diferenças não são constantes para todos os
parâmetros de textura analisados. É, por isso, importante considerar o maior número de
informações que a curva Força-Tempo (Figura 12) pode fornecer. Ao conjugar um maior número de
dados que expressam a medição de textura realizada, há uma maior possibilidade de obter uma
melhor caracterização desta característica. Os três parâmetros de textura analisados neste trabalho
parecem ainda insuficientes para uma boa caracterização das propriedades relacionadas com a
textura do filete, uma vez que, apresentam uma grande variabilidade de valores em cada filete e ao
longo do tempo.
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4.4 Evolução da Qualidade Avaliada por Parâmetros Químicos

4.4.1 Azoto Básico Volátil Total (ABVT)
O teor de ABVT é indicativo do estado de degradação dos filetes de pregado. Os filetes de
pregado revelaram um teor inicial de ABVT de 13,32+3,76 mg N/ 100 g. O valor máximo encontrado
(67,66 mg N/ 100g) surgiu no final do período de estudo nos filetes embalados em AR. Nos filetes
embalados em MAP, o valor máximo encontrado foi de 23,14+2,29 mg de N/100g, nos filetes do
grupo B no final do período do teste (Figura 42).
Através da análise gráfica (Figura 42) verifica-se que a formação de ABVT nos filetes do
grupo controlo se destaca das concentrações encontradas nos filetes em MAP, principalmente após
10 dias de refrigeração a 2+1ºC. Este facto coincide com o momento em que os filetes de controlo
excedem o limite de aceitabilidade na análise microbiológica.
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Figura 42: Teor de ABVT dos filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes, ao longo de 30 dias
(valor médio de filetes de duas embalagens + desvio padrão)

O teor de ABVT dos filetes em AR foi significativamente (p<0,05) mais elevado,
relativamente ao encontrado nos filetes embalados em MAP, a partir dos 10 dias de
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armazenamento. Os filetes do grupo D apresentaram ainda, valores de ABVT significativamente
inferiores aos embalados com menor concentração de CO2 (B) após 30 dias de armazenamento
(tabela 11).
Ao longo de 30 dias de armazenamento, verificou-se que a formação de ABVT ao longo da
degradação apresentou diferenças significativas (p<0,05) entre os valores iniciais e finais nos filetes
analisados, com excepção para os filetes do grupo C (tabela 11). Nos filetes do controlo (AR), o
valor de ABVT aumentou sempre ao longo do período de estudo. As diferenças entre as amostras
sugiram mais cedo nos filetes deste grupo, que nos restantes, mais propriamente, após os primeiros
10 dias do estudo (tabela 11).
Tabela 11: Valores de ABVT nos filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes, ao longo de 30
dias. (valor médio de filetes de duas embalagens + desvio padrão) (a,b,c,d- letras diferentes na mesma
coluna assinalam diferenças significativas (p<0,05))
AR

B

C

D

Nº dias

mg de N/100g

mg de N/100g

mg de N/100g

mg de N/100g

0

13,32+3,76 ª

13,32+3,76 ª

13,32+3,76

13,32+3,76 ab

5

15,42+1,39 ª

14,57+3,63 ª

17,23+3,94

17,79+1,34 ª

10

17,45+1,02 ª

15,14+0,60 ª

15,19+1,15

14,43+0,89 b

15

29,55+1,92 b

18,96+3,01 a

18,47+0,91

17,63+0,44 ac

20

33,29+2,91 b

13,86+3,43 b

17,53+1,94

19,93+1,43 c

25

54,30+1,02 c

17,60+2,80 abc

16,98+2,83

16,64+2,44 ac

30

61,56+5,35 d

23,14+2,29 c

15,92+3,11

19,31+1,15 c

Não existe um valor limite legal de ABVT, a partir do qual o pregado já não pode ser
consumido. No entanto, existem valores tabelados para outras espécies (EC 20074/2005), que
referem um teor máximo de 25 - 35 mg de N/100g, dependendo da espécie. O pregado é
considerado um peixe magro, sendo o teor de ABVT registado, aquando da rejeição sensorial do
produto, de 25 mg de N/100g (Özogul et al., 2006). Os filetes de pregado em MAP revelaram ao
longo dos 30 dias, valores de ABVT inferiores a 25 mg de N/100g. Nos filetes de controlo, esse valor
foi ultrapassado após 15 dias de armazenamento. No entanto, e segundo os resultados da análise
dos microrganismos viáveis totais, a aceitabilidade destes filetes foi ultrapassada após 10 dias de
refrigeração (Figura 28). O aumento deste índice mostrou um maior desenvolvimento após a
rejeição do produto devido à sua elevada contaminação microbiana, mostrando que a formação de
ABVT é maior em estados mais avançados da degradação.
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4.4.2 Azoto de Trimetilamina (TMA)
A TMA é o principal componente da fracção do ABVT que se forma durante a degradação
do pescado. Esta tem origem na degradação microbiológica, sendo a sua formação catalizada por
enzimas das bactérias responsáveis pela degradação. Nos filetes de pregado, a sua presença só foi
detectada a partir de 5 dias de armazenamento, apresentando os filetes em MAP uma concentração
um pouco inferior à encontrada nos filetes em AR. As diferenças significativas entre as amostras em
AR e as restantes só se registaram a partir dos 15 dias de armazenamento (Figura 43).
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Figura 43: Teor de TMA dos filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes, ao longo de 30 dias
(valor médio de filetes de duas embalagens + desvio padrão)

Com excepção dos filetes embalados com a atmosfera D, a concentração de TMA nos
filetes revelou a existência de diferenças significativas (p<0,05) ao longo do período de estudo. Nos
filetes embalados em AR, e tal como se tinha observado para o teor de ABVT, foi possível distinguir
as concentrações dos primeiros 10 dias das restantes. No caso dos filetes do grupo B, foi possível
encontrar uma variação significativa da concentração de TMA registada no dia 5, e as
concentrações presentes a partir dos 15 dias de armazenamento (tabela 12). No caso dos filetes
embalados com 60% de CO2 (C), só se registaram diferenças significativas entre o teor de TMA nos
filetes com 5 e 10 dias e os filetes retirados após 15 e 30 dias de armazenamento (tabela 12).
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O teor de TMA é um indicador da qualidade do pescado muito utilizado na indústria
(Ólafsdóttir et al., 1997). No entanto, não existem valores limite legislados para este parâmetro. Um
dos valores limite mais baixos, sugerido por alguns autores, com base em estudos que
correlacionam o nível de TMA com o ponto de rejeição sensorial, é de 5 mg de TMA/ 100g (Pantazi
et al., 2008; Veciana-Nogués et al., 1996). Nos filetes de pregado embalados sob atmosfera
protectora, esse valor não foi atingido durante todo o período de estudo. O mesmo já se tinha
verificado para o valor de ABVT das mesmas amostras. Nos filetes embalados em AR, as amostras
recolhidas a partir do dia 15 ultrapassaram esse limite, o que coincide com a situação registada na
formação de ABVT. Este resultado era esperado, uma vez que a TMA é o composto que mais
contribui para o teor de ABVT, durante a degradação de pescado refrigerado.
Tabela 12: Valores de TMA encontrados nos filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes, ao
longo de 30 dias. (valor médio de filetes de duas embalagens + desvio padrão) (a,b,c,d- letras diferentes na
mesma coluna assinalam diferenças significativas (p<0,05))
AR

B

C

D

Nº dias

mg de N-TMA/100g

mg de N-TMA/100g

mg de N-TMA/100g

mg de N-TMA/100g

0

-

-

-

-

5

0,38+0,29 a

0,34 a

0,21+0,12 a

0,07+0,10

10

0,76+0,44 a

0,41+0,27 a

0,18+0,07 a

0,34

15

5,27+3,14 b

1,20+0,25 b

1,67 b

0,96

20

4,10+1,04 b

0,65+0,19 b

0,89+0,58 ab

0,77+0,61

25

9,45+0,87 c

1,35+0,17 c

0,52+0,25 ab

1,12+0,36

30

13,61+1,76 d

3,96+0,53 d

0,92 b

1,05

Um dos índices de qualidade sugerido para avaliar o estado de frescura do pescado é o Rácio
P que considera os teores de TMA e ABVT presentes na amostra. Nos filetes de pregado do grupo
de controlo o rácio P variou entre um valor inicial de 2,4% e um valor máximo de 22,1 % no final do
estudo. No entanto, este não aumentou sempre ao longo do período de degradação, tendo o seu
valor diminuído entre os 15 e os 20 dias de armazenamento. Este padrão verificou-se também nos
filetes embalados em MAP, no mesmo período. Nas amostras dos filetes embalados em MAP dos
grupos C e D existiram ainda outros períodos em que este rácio diminuiu com o aumento do período
de armazenamento (Figura 44). Por este motivo, este índice de qualidade não mostrou uma grande
adequação à degradação dos filetes de pregado embalados, pois um valor mais baixo não significou
sempre, um produto com menor tempo de armazenamento. Os autores que sugeriram este índice
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(Malle e Poumeyrol, 1989) referiram um limite máximo de 30% para espécies como o bacalhau. No
caso dos filetes de pregado, os valores encontrados foram inferiores, revelando que o limite
sugerido não se adequa à avaliação da qualidade dos filetes de pregado, uma vez que, filetes com
sinais evidentes de degradação não ultrapassaram esse valor.
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Figura 44: Rácio P dos filetes de pregado embalados sob 4 atmosferas diferentes, ao longo de 30 dias

4.4.3 Aminas Biogénicas
As aminas biogénicas presentes num determinado produto podem ser indicativas do seu
estado de degradação. São, por isso, um parâmetro útil para monitorizar a degradação de um
alimento ao longo do tempo. Nos filetes de pregado foi pesquisada a presença de aminas
biogénicas ao longo do período de armazenamento das embalagens. As aminas procuradas foram a
triptamina, a β-feniletilamina, a putrescina, a cadaverina, a histamina, a tiramina, a espermidina e a
espermina. A pesquisa das oito aminas biogénicas foi realizada simultaneamente, tendo sido
detectada a sua presença e acompanhada a sua evolução ao longo de 30 dias, com excepção da
triptamina. O método de extracção e derivatização utilizado para preparar as amostras apresentou
algumas interferências que não permitiram determinar com certeza a presença ou ausência da
triptamina nas amostras testadas. Por este motivo, vão apenas ser apresentados os resultados
referentes às restantes aminas pesquisadas.
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Antes de serem embaladas, as amostras de pregado revelaram a presença de putrescina,
cadaverina, espermidina e espermina (Figura 45). A concentração de aminas biogénicas no início
do estudo foi de 2,56 mg/ 100g, sendo a espermina, a amina com maior expressão nesta fase
(tabela 13). Esta amina, juntamente com a espermidina, existe naturalmente nos tecidos animais,
não sendo por isso a sua presença um facto negativo para a qualidade inicial dos filetes de pregado.
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Figura 45: Cromatograma obtido por HPLC/UV para a quantificação de aminas biogénicas presentes nas
amostras de pregado no início do estudo (dia 0). (Legenda: 1-β-feniletilamina; 2-putrescina; 3-cadaverina; 4histamina; 5-PI; 6-tiramina; 7-espermidina; 8-espermina.)

A pesquisa de aminas biogénicas nos filetes deste estudo tinha como objectivo procurar
diferenças entre as aminas biogénicas formadas quando os filetes são sujeitos a um
armazenamento em MAP. Nos filetes do grupo controlo, embalados em AR, o desenvolvimento de
aminas biogénicas ao longo dos 30 dias foi bastante notório, sendo possível detectar a presença
das 7 aminas a partir dos 15 dias de armazenamento (Figura 46).
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Figura 46: Cromatograma obtido por HPLC/UV para a quantificação de aminas biogénicas presentes nas
amostras de pregado embalado em AR (dia 15). (Legenda: 1-β-feniletilamina; 2-putrescina; 3-cadaverina; 4histamina; 5-PI; 6-tiramina; 7-espermidina; 8-espermina.)

Após 5 dias de armazenamento, nas amostras dos filetes embalados em AR foi detectada a
presença de β-feniletilamina, putrescina, cadaverina, histamina, espermidina e espermina (tabela
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13). No entanto, devido à concentração de padrões utilizada na construção das curvas de calibração
deste estudo não foi possível determinar a sua concentração exacta. O padrão com a concentração
de aminas mais baixo (P1: tabela 7) permite apenas referir que a concentração da putrescina,
cadaverina e histamina foi inferior a 1 mg/ 100g.
As aminas que mostraram um maior aumento de concentração com o passar do tempo, nos
filetes do grupo controlo foram a putrescina, a cadaverina e a histamina, principalmente a partir dos
10 dias de armazenamento (Figura 47). Estas aminas, juntamente com a tiramina, apresentaram
sempre um aumento da sua concentração ao longo do tempo, sendo a putrescina a amina com
maior desenvolvimento nestas amostras. As aminas, β-feniletilamina e espermidina, apresentaram
uma menor variação da sua concentração durante os primeiros 20 dias de armazenamento,
registando-se, a partir deste momento, um grande aumento da sua produção. No caso da
espermina, esse aumento registou-se nas amostras dos filetes com mais de 15 dias sob
refrigeração (tabela 13). Os valores de histamina determinados nos filetes embalados em AR no dia
5, 10 e 30 foram apenas encontrados numa das embalagens analisadas nesse dia, não sendo
detectada a sua presença nas amostras retiradas dos filetes da segunda embalagem.
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Figura 47: Variação das aminas biogénicas (mg/100g) nos filetes embalados com AR (controlo) ao longo de
30 dias (valor médio) (B-fen: β-feniletilamina; Put: putrescina; Cad: cadaverina; Hist: histamina; Tir: tiramina;
Espd: espermidina; e Espn: espermina)
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Tabela 13: Valores das sete aminas biogénicas (mg/100g) nos filetes embalados com AR (controlo) ao
longo de 30 dias (média+desvio padrão)

β-Fen

Nº dias

0

PUT

CAD

HIST

TIR

ESPD

ESPN

<1

<1

-

-

0,221

1,79+0,13

5

0,35

<1

<1

<1

-

0,186

2,27+0,06

10

0,16+0,01

<1

<1

<1

-

0,21+0,04

1,87+0,40

15

0,32+0,01

5,66+1,55

<1

<1

<1

0,167+0,08

1,57+0,11

20

0,115

12,82+0,06

1,05+0,01

3,88+2,13

<1

0,217+0,14

3,11+0,67

25

1,00+0,88

23,83+0,28

3,88+2,13

6,06+1,56

2,32+0,03

0,43+0,02

4,93+ 0,08

30

1,54+0,53

24,85+3,28

5,88+1,6

5,88

2,63+0,79

0,35+0,06

5,06+0,29

A degradação dos filetes de pregado embalados em MAP não mostrou o mesmo padrão de
formação de aminas biogénicas encontrado nos filetes embalados em AR. As aminas mais comuns
nos filetes em MAP não correspondem às mais comuns nos filetes em AR ao longo dos 30 dias do
estudo. Nos filetes em MAP verificou-se uma maior presença das poliaminas naturais em relação às
restantes aminas pesquisadas. Devido aos diferentes teores de aminas encontrados, a
representação gráfica da evolução das aminas em filetes em MAP, é realizada numa escala menor
do que a apresentada na figura 47.
Nos filetes embalados com 40% de CO2, a espermina foi a amina mais produzida. Ao longo
dos 30 dias foi sempre detectada, juntamente com a espermidina e a cadaverina, apesar de
apresentarem concentrações inferiores a 1 mg/100g (Figura 48). A β-feniletilamina foi também uma
presença constante a partir dos 5 dias de armazenamento, no entanto, esta apresentou uma grande
variação dos seus teores ao longo do período de estudo (tabela 14). Algumas amostras do grupo B
revelaram ainda a presença de putrescina, cujo teor foi superior a 1mg/100g nos últimos dias do
estudo. Foi também detectada a formação de histamina nos filetes deste grupo, com 10 e 20 dias.
Tabela 14: Valores das sete aminas biogénicas (mg/100g) nos filetes embalados com atmosfera B (10/40,
O2/CO2) ao longo de 30 dias (média+desvio padrão)
Nº dias

β-Fen

0

PUT

CAD

HIST

TIR

ESPD

ESPN

<1

<1

-

-

0,221

1,79+0,13

<1

<1

-

0,18+0,02

1,85+0,12

-

0,21+0,16

2,02+0,40

-

0,21+0,06

2,32+0,16

-

0,18+0,04

1,90+0,02

5

0,70+0,38

10

0,34+0,06

15

0,08+0,75,1

<1

<1

20

0,15+0,02

<1

<1

25

0,30+0,01

<1

<1

-

0,30+0,05

2,00+0,08

30

0,11+0,02

1,27+0,38

<1

-

0,05+0,04

1,70+0,41

<1

<1
<1
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Figura 48: Variação das aminas biogénicas (mg/100g) nos filetes embalados com atmosfera B ao longo de
30 dias (valor médio) (B-fen: β-feniletilamina; Put: putrescina; Cad: cadaverina; Hist: histamina; Espd:
espermidina; e Espn: espermina) (nota: os pontos que não se encontram unidos correspondem a valores
inferiores à concentração do P1).

Nos filetes do grupo C a presença de aminas biogénicas revelou também uma presença
constante das poliaminas naturais, sendo novamente a espermina a amina com maior concentração
nestas amostras. Contudo, e ao contrário do verificado nos filetes do grupo B, esta amina
apresentou valores tendencialmente superiores com o tempo de armazenamento. Esta tendência foi
também registada para a espermidina (Figura 49).
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Figura 49: Variação das aminas biogénicas (mg/100g) nos filetes embalados com atmosfera C ao longo de

30 dias (valor médio) (β-fen: β-feniletilamina; Put: putrescina; Cad: cadaverina; Hist: histamina; Tir: tiramina;
Espd: espermidina; e Espn: espermina) (nota: os pontos que não se encontram unidos correspondem a
valores inferiores à concentração do P1).
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A β-feniletilamina foi também encontrada na maioria das amostras do grupo C,
apresentando, também, concentrações crescentes nas amostras com mais dias sob refrigeração. A
cadaverina foi detectada durante todo o estudo, no entanto apresentou sempre uma concentração
baixa (tabela 15). A putrescina apresentou, nos filetes deste grupo, uma presença semelhante à
verificada nas amostras do grupo B, sendo a sua presença constante a partir dos 15 dias de
armazenamento. A histamina e a tiramina foram detectadas apenas em algumas amostras dos
filetes embalados com a mistura gasosa C, no entanto, notou-se um ligeiro aumento da tiramina no
final do estudo (Figura 49).
Tabela 15: Valores das sete aminas biogénicas (mg/100g) nos filetes embalados com a atmosfera C (10/60,
O2/CO2) ao longo de 30 dias (média+desvio padrão)
Nº dias

β-Fen

0

PUT

CAD

<1

HIST

TIR

ESPD

ESPN

<1

0,221

1,69+0,14

0,25+0,02

2,09+0,02

5

0,42+0,03

<1

<1

10

0,30+0,05

<1

<1

<1

0,19+0,08

2,23+0,40

<1

<1

<1

0,23+0,04

2,02+0,20

<1

0,14+0,01

2,21+0,45

15
20

0,19+0,11

<1

<1

<1

25

0,44+0,35

<1

<1

<1

30

0,50+0,05

<1

1,04+0,80

1,84

2,19+0,25
0,47

2,96+1,69

Nos filetes embalados com uma maior percentagem de CO2, a espermina, a espermidina, a
cadaverina e a β-feniletilamina, foram as aminas presentes ao longo do estudo. A concentração em
que estas surgiram também não apresentou grandes variações ao longo de 30 dias, com a
excepção da evolução da concentração de β-feniletilamina a partir do dia 15 (Figura 50). Estes
resultados não diferem dos encontrados nos filetes embalados com menores percentagens de CO2.
Tabela 16: Valores das sete aminas biogénicas (mg/100g) nos filetes embalados com a atmosfera D (10/80,
O2/CO2) ao longo de 30 dias (média+desvio padrão)
Nº dias

β-Fen

0

PUT

CAD

HIST

TIR

ESPD

ESPN

<1

<1

-

-

0,221

1,68+0,14

<1

0,25+0,004

2,14+0,02

5

0,34+0,03

10

0,38+0,01

<1

<1

0,26+0,07

2,10+0,32

15

0,05

2,02+1,29

<1

0,36

1,96+0,13

20

0,30+0,26

<1

0,14+0,03

2,08+0,03

25

0,38+0,13

<1

0,27+0,02

1,86+0,07

30

0,88+0,83

<1

0,15+0,03

2,08+0,24

<1
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Figura 50: Variação das aminas biogénicas (mg/100g) nos filetes embalados com atmosfera D ao longo de
30 dias (valor médio) (β-fen: β-feniletilamina; Put: putrescina; Cad: cadaverina; Hist: histamina; Tir: tiramina;
Espd: espermidina; e Espn: espermina) (nota: os pontos que não se encontram unidos correspondem a
valores inferiores à concentração do P1).

As outras aminas detectadas de uma forma esporádica neste grupo foram a putrescina,
entre os 10 e os 15 dias e a histamina no final do estudo. A tiramina não foi detectada em nenhuma
das amostras dos filetes do grupo D (Figura 50).
Em suma, a determinação das aminas biogénicas nos filetes embalados em MAP mostrou
ser muito semelhante entre as três atmosferas testadas. A espermina, a espermidina, a cadaverina
e a β-feniletilamina foram as aminas que estiveram presentes ao longo de todo o período de
armazenamento. No entanto, os valores máximos destas aminas foram sempre inferiores ao
máximo encontrado nos filetes do grupo controlo. A presença de putrescina e histamina nos filetes
em MAP foi esporádica e sempre com uma concentração muito próxima ou inferior ao padrão
menos concentrado utilizado.
A evolução do teor de aminas biogénicas ao longo do tempo reflecte a avaliação parcial de
cada grupo descrita em cima. Este parâmetro permite distinguir de uma forma clara a diferença
entre o teor de aminas biogénicas formado nas embalagens em MAP e nas de controlo (Figura 51).
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Figura 51: Aminas biogénicas totais presentes nos filetes de pregado embalados sob as 4 atmosferas

Apesar de ser notória a diferença entre as aminas biogénicas dos filetes embalados em AR
e os restantes, não foi possível, através da pesquisa destes compostos determinar qual a atmosfera
mais adequada a este produto. A evolução do teor das aminas biogénicas entre os grupos B, C e D
foi muito semelhante, principalmente durante os primeiros 20 dias do estudo.

4.5 Efeito da Atmosfera Modificada nos Atributos de Qualidade Avaliados
A análise de correlação dos vários parâmetros avaliados permitiu identificar a existência de
relações entre as variáveis. Os resultados obtidos na pesquisa de correlações entre os parâmetros
analisados e o decorrer do armazenamento são apresentados na tabela 17, onde a existência de
correlações significativas (p<0,05) se encontra destacada a vermelho. A existência de uma
correlação significativa entre as variáveis e o tempo pode fornecer indicações sobre a adequação do
parâmetro na monitorização da qualidade dos filetes ao longo da degradação. O número de
microrganismos viáveis totais, a formação de exsudados e o parâmetro b* da cor foram os que
mostraram uma correlação linear significativa (p<0,05) nos quatro grupos de embalagens. Também
o parâmetro a* e a TMA apresentam uma correlação significativa em 3 dos 4 grupos analisados, o
que indicia também que estes parâmetros serão adequados para monitorizar a qualidade dos filetes,
sendo, no entanto, necessário realizar uma nova confirmação destes dados.
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Tabela 17: Correlações entre os parâmetros de qualidade e o tempo de armazenamento (correlações
significativas (p<0,05) assinaladas a vermelho)
TEMPO DE ARMAZENAMENTO
AR

B

C

D

Nº micro.Viáveis Totais

0,65

0,90

0,58

0,84

Exsudados

0,68

0,85

0,79

0,62

Humidade

-0,25

0,29

-0,14

0,03

pH

0,71

0,60

0,56

0,34

L*

0,31

0,09

0,53

-0,31

a*

-0,54

-0,74

-0,33

-0,74

b*

0,81

0,58

0,62

0,77

Textura -N.s

-0,58

-0,15

-0,14

0,13

Textura -N/s

-0,53

0,15

-0,21

0,25

Textura -N

-0,63

-0,07

-0,17

0,23

ABVT

0,96

0,55

-0,04

0,37

TMA

0,91

0,79

0,33

0,74

Aminas biogénicas

0,92

-0,17

0,76

0,19

A maioria dos parâmetros físicos e químicos analisados mostrou uma correlação
significativa com o armazenamento nos filetes embalados em AR. Nos filetes em MAP os
parâmetros analisados não mostraram sempre uma correlação significativa com o tempo, sendo de
destacar os parâmetros de textura, onde a técnica aplicada não obteve resultados significativamente
correlacionáveis com o tempo de armazenamento.
O número de microrganismos viáveis totais encontrados nos filetes surge, entre todos os
parâmetros analisados, como o que limita, em primeiro lugar, a vida útil dos filetes. A degradação
microbiológica foi por isso a que mais influenciou a perda de qualidade deste produto. A existência
de correlações significativas entre o número de microrganismos viáveis totais e os parâmetros
físicos e químicos pode ser mais uma prova da influência que a degradação provocada pelo
desenvolvimento microbiano exerce sobre as outras características de qualidade dos filetes. Foi
encontrada uma correlação significativa (p<0,05) entre a qualidade microbiológica de todos os
filetes e a formação de exsudados, a variação do pH e a formação de TMA (tabela 18).
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Tabela 18: Correlações entre os parâmetros de qualidade analisados e o número de microrganismos viáveis
totais (correlações significativas (p<0,05) assinaladas a vermelho)
Nº de microrganismos Viáveis Totais
AR

B

C

D

Exsudados

0,51

0,77

0,58

0,67

Humidade

0,12

0,20

0,43

0,20

pH

0,55

0,44

0,61

0,58

L*

0,24

0,23

0,70

-0,05

a*

-0,72

-0,78

-0,20

-0,38

b*

0,48

0,61

0,12

0,44

Textura -N.s

-0,33

-0,34

0,15

0,12

Textura -N/s

-0,28

-0,04

-0,07

-0,08

Textura - N

-0,34

-0,30

0,07

-0,04

ABVT

0,49

0,46

0,07

-0,06

TMA

0,46

0,57

0,71

0,75

Aminas Biogénicas

0,41

-0,27

0,35

0,39

Para perceber quais os parâmetros que mais influenciaram a qualidade dos filetes de
pregado embalados em AR e em MAP foi realizada uma análise discriminante. O objectivo desta
técnica estatística multivariada é a identificação dos conjuntos de parâmetros analisados que mais
contribuíram para diferenciar os vários casos. A análise discriminante permite, através da definição
de variáveis canónicas, representar as diferenças entre os casos, de uma forma mais expedita.
Como cada variável canónica é um conjunto de variáveis correlacionadas entre si, e como cada
variável canónica maximiza as diferenças observadas entre grupos por comparação com as
diferenças dentro dos grupos, este tipo de análise permite ver os conjuntos de variáveis
correlacionadas entre si que melhor discriminam os grupos analisados, i.e., as evoluções ao longo
do tempo para os filetes conservados em diferentes atmosferas.
A realização da análise discriminante identificou os parâmetros que mais contribuíram para
explicar as diferenças de qualidade de todos os filetes, pela seguinte ordem de importância: o
número de microrganismos viáveis totais, a formação de aminas biogénicas, os parâmetros da cor
L* e a*, a TMA, o pH, o ABVT, o b* e a formação de exsudados (tabela 19). À humidade e aos
parâmetros de textura não foi atribuída uma importância significativa nesta análise.
A análise das variáveis canónicas (VC) permitiu identificar através do seu valor próprio
(tabela 20) a existência de 4 VC que contêm a maior parte da informação de todos os parâmetros
analisados. A primeira variável canónica está mais relacionada (0,88) com o número de
105
Filetes de Pregado em MAP

RESULTADOS

microrganismos viáveis totais. Já a segunda explica melhor a variação dos compostos químicos
analisados (aminas biogénicas: 0,62; ABVT: 0,51; TMA: 0,39). A terceira e a quarta variáveis
canónicas estão mais relacionadas com os parâmetros físicos analisados. A VC3 possui uma maior
correlação com a formação de exsudados (0,44), o L* (0,45), o pH (0,40) e o b* (0,36). Na VC4, são
os parâmetros da cor L* (0,49) e a* (0,65) que mais se relacionam com ela.
Tabela 19: Avaliação da importância dos parâmetros analisados através da Análise discriminante
(Parâmetros com importância significativa assinalados a vermelho)
Lambda

Lambda

de Wilks’

Parcial

F-remove

Nº de micro.Viáveis Totais

0,000003

0,005386

477,0489

Aminas Biogénicas

0,000000

0,240331

8,1657

L*

0,000000

0,341249

4,9869

a*

0,000000

0,363695

4,5197

TMA

0,000000

0,398638

3,8971

pH

0,000000

0,401808

3,8459

ABVT

0,000000

0,529683

2,2938

b*

0,000000

0,575507

1,9055

Exsudados

0,000000

0,547942

2,1313

Humidade

0,000000

0,645534

1,4185

Textura - N

0,000000

0,605678

1,6819

Textura -N/s

0,000000

0,626729

1,5386

Textura -N.s

0,000000

0,658473

1,3399

Parâmetros

Tabela 20: Identificação das variáveis canónicas (VC) que incluem a maior parte da informação dos
parâmetros analisados

VC

Valor
próprio

R
Canónico

Lambda
de Wilks'

X2

gl

nível p

0

479,5447

0,998959

0,000000

1406,480

312

0,000000

1

66,8734

0,992606

0,000009

918,661

276

0,000000

2

9,8827

0,952949

0,000605

585,467

242

0,000000

3

2,8072

0,858687

0,006579

396,880

210

0,000000

4

2,2689

0,833121

0,025050

291,265

180

0,000000
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As variáveis canónicas podem ser apresentadas em gráficos bidimensionais, permitindo a
visualização das distâncias relativas (diferenças) entre os casos analisados e também as variações
observadas dentro de cada grupo (relembrando que um grupo é o conjunto de repetições relativas a
uma atmosfera num determinado período de tempo). Para facilitar a interpretação dos gráficos, nos
extremos dos eixos que representam as VC escreveram-se os principais parâmetros para a sua
interpretação, indicando-se entre parêntesis o peso de cada parâmetro para a explicação da VC.
Na disposição dos casos nas VC1 e VC2 é possível perceber a relação que os dados
possuem com o número de microrganismos viáveis totais (VC1) e com a evolução dos parâmetros
químicos analisados (VC2). Neste gráfico (Figura 52), os filetes embalados em AR destacam-se dos
restantes casos, ou seja, dos filetes embalados em MAP, principalmente nas amostras com maior
tempo. A distinção entre estes grupos surge a partir dos 15 dias de armazenamento. Estas
amostras mostram uma maior contaminação microbiana e um maior teor de compostos químicos,
resultantes da degradação promovida pelos microrganismos. Na zona oposta do gráfico
encontramos as amostras embaladas em MAP com a menor contaminação microbiana registada.
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Figura 52: Representação de todos os casos nas variáveis canónicas 1 e 2 (VC1 vs VC2). (Legenda: ifiletes dia 0; a1, b1,c1,d1 –filetes dia 5 dos grupos AR, B, C e D; a2, b2, c2, d2- filetes dia 10 dos grupos AR,
B, C e D, a3, b3, c3, d3- filetes dia 15 dos grupos AR, B, C e D; a4, b4, c4, d4- filetes dia 20 dos grupos AR,
B, C e D; a5, b5, c5, d5- filetes dia 25 dos grupos AR, B, C e D; a6, b6, c6, d6- filetes dia 30 dos grupos AR,
B, C e D, respectivamente).
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A representação dos casos na terceira e quarta VC permite visualizar a sua relação com as
alterações que vão ocorrendo ao nível físico nos filetes de pregado dos diferentes grupos (Figura
53). As propriedades físicas dos filetes que não foram armazenados (dia 0) destacam-se das
registadas nos filetes embalados, apresentando-se mais relacionados com a parte negativa da VC3.
Com um aumento do período de armazenamento os casos vão-se aproximando mais da zona
positiva da VC3, ou seja, registou-se um aumento da formação de exsudados, do pH, da
luminosidade (L*) e da tonalidade amarelada (+b*). Verifica-se, também, que existe um maior
número de casos relacionados positivamente com a VC4, que representa um aumento da
luminosidade (L*) e uma perda da tonalidade vermelha (-a*). Na distribuição dos casos na VC3 vs
VC4 (Figura 53) consegue ainda distinguir-se a presença de um maior números de casos,
correspondentes ao filetes armazenados em MAP na parte positiva destas duas variáveis
canónicas, enquanto que se verifica a ocorrência de mais casos de filetes em AR na parte negativa
da VC3.
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Figura 53: Representação de todos os casos nas variáveis canónicas 3 e 4 (VC3 vs VC4). (Legenda: ifiletes dia 0; a1, b1,c1,d1- filetes dia 5 dos grupos AR, B, C e D; a2, b2, c2, d2- filetes dia 10 dos grupos AR,
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B, C e D; a5, b5, c5, d5- filetes dia 25 dos grupos AR, B, C e D; a6, b6, c6, d6- filetes dia 30 dos grupos AR,
B, C e D, respectivamente).

108
Filetes de Pregado em MAP

RESULTADOS

A análise discriminante realizada permitiu, principalmente, através das duas primeiras
variáveis canónicas, distinguir os filetes embalados em AR dos restantes. No entanto, ao considerar
os dados de todos os filetes, a análise realizada não permitiu distinguir as diferenças provocadas
pela composição das três atmosferas testadas. Tal deve-se ao facto de as diferenças entre os filetes
conservados em AR e os restantes (B, C e D) serem muito grandes. Assim, para remover esse
efeito dos filetes em AR e tentar isolar a influência das atmosferas modificadas na qualidade dos
filetes, foi realizada uma nova análise discriminante, considerando apenas os dados recolhidos
nesses filetes. A importância de cada parâmetro avaliado nos filetes em MAP foi diferente à
registada quando foram englobados todos os dados (tabela 21). Contudo, a contaminação
microbiana foi também aqui, o parâmetro que mais contribuiu para explicar as diferenças entre os
filetes. A formação de TMA apresenta agora uma maior importância do que a que lhe foi atribuída
anteriormente, sendo o segundo parâmetro químico mais considerado nesta análise. Já a formação
de ABVT não teve uma importância significativa na degradação dos filetes embalados em MAP. A
ordem de importância de cada parâmetro está indicada na tabela 21.
Tabela 21: Avaliação da importância dos parâmetros analisados através da Análise discriminante nos filetes
embalados em MAP (Parâmetros com importância significativa assinalados a vermelho)

Parâmetros

Lambda

Lambda

F-

de Wilks’

Parcial

remove

Nº de micro. Viáveis Totais

0,000013 0,009186

263,6670

TMA

0,000001 0,221458

8,5935

b*

0,000000 0,418816

3,3921

Aminas Biogénicas

0,000000 0,311432

5,4046

pH

0,000000 0,362416

4,3004

a*

0,000000 0,296335

5,8045

L*

0,000000 0,400050

3,6659

Textura - N

0,000000 0,592084

1,6841

Exsudados

0,000000 0,549938

2,0005

Humidade

0,000000 0,661570

1,2505

Textura -N/s

0,000000 0,631071

1,4290

Textura -N.s

0,000000 0,668919

1,2099

ABVT

0,000000 0,705616

1,0198
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A análise das variáveis canónicas identificou, também, neste caso a existência de 4 VC que
reúnem a maior parte da informação dos parâmetros de qualidade dos filetes embalados em MAP
(tabela 22).

Tabela 22: Identificação das variáveis canónicas (VC) que incluem a maior parte da informação dos
parâmetros analisados
VC
0
1
2
3
4

Valor
R
Lambda
próprio Canónico de Wilks'
313,1657 0,998407 0,000000
18,8258 0,974454 0,000037
7,5258 0,939526 0,000725
5,9596 0,925372 0,006182
1,8465 0,805412 0,043022

X2

gl

nível p

926,0376
592,5422
419,2971
294,9973
182,4701

234
204
176
150
126

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000754

A primeira variável está mais correlacionada com o número de microrganismos viáveis
totais (-0,85) e com a formação de trimetilamina (-0,15). Na VC2 encontramos uma maior correlação
com os parâmetros da cor, b* (0,46) e a* (-0,35), a formação de exsudados (0,29) e o pH (0,28). Já
a terceira variável canónica representa a variação da TMA (-0,70) enquanto que a VC4 possui uma
maior correlação, também, com a formação de TMA (0,45) e com a presença de aminas biogénicas
(0,42), com o parâmetro a* (0,39) e o pH (0,38).
Ao representar graficamente os casos nas variáveis canónicas 1 e 2 (Figura 54) verificou-se
que as características monitorizadas nos filetes no dia 0 se destacavam dos filetes embalados em
atmosfera modificada. Após 5 dias de armazenamento, todos os filetes em MAP estão relacionados
com a parte positiva da VC1, ou seja, possuíam uma menor contaminação microbiana, e
consequentemente, uma menor presença de TMA. Os filetes que foram embalados com a menor
quantidade de CO2 (B) possuíam uma maior aproximação à VC1, apresentando uma boa correlação
com o desenvolvimentos microbiano e a formação de TMA ao longo do armazenamento.
Pelo contrário, os filetes embalados com 80% de CO2 (D) apresentavam, no final do estudo,
uma maior aproximação à VC2, o que revela uma maior correlação com alguns dos parâmetros
físicos avaliados e que estão representados nessa variável canónica (Figura 54).
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Figura 54: Representação dos casos em MAP nas variáveis canónicas 1 e 2 (VC1 vs VC2). (Legenda: ifiletes dia 0; b1,c1,d1 – filetes dia 5 dos grupos AR, B, C e D; b2, c2, d2- filetes dia 10 dos grupos AR, B, C e
D, b3, c3, d3- filetes dia 15 dos grupos AR, B, C e D; b4, c4, d4- filetes dia 20 dos grupos AR, B, C e D; b5,
c5, d5- filetes dia 25 dos grupos AR, B, C e D; b6, c6, d6- filetes dia 30 dos grupos AR, B, C e D,
respectivamente).

A representação dos casos nas VC1 vs VC2 permite também visualizar um grupo de dados
dos filetes com 10 dias de armazenamento dos grupos B e C, de acordo com as características
microbiológicas e químicas representadas na VC1. A atmosfera D, com 80% de CO2, aparece
destacada dos restantes filetes com o mesmo tempo, indiciando uma maior conservação da
qualidade microbiológica e química. Os casos que representam os dados registados nas amostras
do grupo B destacam-se dos restantes após 15 dias de armazenamento, apresentando uma maior
degradação microbiológica e química. No final (30 dias) verifica-se também um aumento da
degradação da qualidade física, em relação à registada nos dias anteriores, nos filetes deste grupo.
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Figura 55: Representação dos casos em MAP nas variáveis canónicas 3 e 4 (VC3 vs VC4). (Legenda: ifiletes dia 0; b1,c1,d1 – filetes dia 5 dos grupos AR, B, C e D; b2, c2, d2- filetes dia 10 dos grupos AR, B, C e
D, b3, c3, d3- filetes dia 15 dos grupos AR, B, C e D; b4, c4, d4- filetes dia 20 dos grupos AR, B, C e D; b5,
c5, d5- filetes dia 25 dos grupos AR, B, C e D; b6, c6, d6- filetes dia 30 dos grupos AR, B, C e D,
respectivamente).

As variáveis canónicas 3 e 4, apesar de representarem uma menor quantidade de
informação, permitem também distinguir alguns aspectos entre as diferentes atmosferas testadas.
Contudo, através da representação dos casos nas VC3 vs VC4, as maiores diferenças surgem
apenas nas amostras recolhidas ao fim de 30 dias de armazenamento (Figura 55).
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A integridade da embalagem em atmosfera modificada é essencial para manter a qualidade
dos alimentos embalados. O facto da embalagem não estar completamente selada faz com que
ocorram fugas, havendo uma mistura da atmosfera introduzida com o exterior, perdendo-se a
capacidade protectora da atmosfera modificada (Hurne, 2003). Nas embalagens com uma elevada
concentração de CO2, a presença de fugas, resulta no aumento da concentração de O2 e
consequente diminuição de CO2. Juntamente com a perda da capacidade protectora da atmosfera,
a presença de falhas na selagem provoca uma maior contaminação microbiana. A probabilidade da
ocorrência da contaminação é proporcional ao tamanho da falha. O desenvolvimento microbiano
provoca ainda, num período mais longo de armazenamento, uma diminuição de O2 na embalagem
(Smolander et al., 1997). A presença de falhas na selagem em algumas embalagens deste trabalho
fez com que os filetes apresentassem um padrão de deterioração completamente diferente, quando
comparado com os filetes das embalagens, sem falhas, nas mesmas condições. A composição da
atmosfera das embalagens com falhas era diferente, apresentando uma grande perda de CO2 em
relação à concentração que foi introduzida na embalagem. É, por isso, essencial, que durante o
processo de embalamento haja um controlo rigoroso para evitar este tipo de falhas, que põem em
causa a qualidade e a segurança do alimento. Um embalamento com defeitos pode provocar uma
perda avultada para o produtor. Actualmente, estão disponíveis métodos não destrutivos para testar
a integridade de uma embalagem. Estes baseiam-se em métodos ópticos, acústicos ou de
diferenças de pressão (Harper et al., 1995). No entanto, não podem ser aplicados para detectar
falhas que surgem numa fase posterior ao embalamento. Existem alguns estudos sobre etiquetas
que acompanham a embalagem e que conseguem monitorizar a existências de falhas na
integridade da embalagem até ao momento em que esta chega ao consumidor (Hurne, 2003;
Smolander et al., 1997). Contudo, estes sistemas ainda não são muito aplicados devido ao seu
custo e alguma falta de sensibilidade na detecção (Hurne, 2003).
A composição da atmosfera introduzida numa embalagem vai sofrer alterações durante o
armazenamento, devido ao metabolismo do produto embalado, à respiração dos microrganismos, à
solubilidade dos gases e à permeabilidade do material utilizado (Simpson et al., 2009). Nas
embalagens que não apresentavam falhas de integridade, a monitorização da composição da
atmosfera que rodeava o produto mostrou, nas embalagens em MAP, um decréscimo na
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concentração de CO2. Este decréscimo era esperado e corresponde ao período de estabilização da
atmosfera, que normalmente demora cerca de 3 dias até atingir um equilíbrio (Sivertsvik et al.,
2004). Neste período ocorre a difusão do CO2 no alimento, cuja taxa aumenta com a diminuição da
temperatura. De acordo com a Lei de Henry, parte do CO2 dissolvido pode ser libertado se a
pressão parcial do CO2 dentro da embalagem diminuir, devido a difusão para o exterior. Este facto
pode ser contrariado pela utilização de um filme de elevada barreira aos gases, como o que foi
aplicado neste estudo. Ao manter a pressão parcial do CO2 elevada no interior da embalagem
consegue-se manter o efeito inibidor deste gás sobre o desenvolvimento de alguns microrganismos
(Devlieghere et al., 1998). Outro factor que afecta a dissolução do CO2 é a razão volume de
gás/produto. Quanto maior for a proporção, maior é a taxa de dissolução do CO2 (Sivertsvik et al.,
2003). No entanto, ao aumentar muito esta razão, a embalagem parece vazia aos olhos do
consumidor, havendo também um maior custo para o produtor devido a uma maior exigência de
espaço e material para as embalagens. A razão volume de gás/produto aplicada nas embalagens
de filetes de pregado foi de 3:1, que é a recomendada por vários autores como a ideal para garantir
o efeito protector da atmosfera e impedir o colapso da embalagem (Sivertsvik et al., 2002a). Apesar
da razão de 3:1 gás/produto utilizada, nas embalagens com maior teor de CO2 (80%) ocorreu um
maior colapso do filme para o interior da embalagem. A pressão elevada de CO2 nestas
embalagens levou a uma maior dissolução deste gás nos filetes, criando uma pressão negativa no
interior da cuvete. Como a concentração dos restantes gases era baixa, estes não conseguiram
impedir o colapso do filme. Uma forma de evitar este inconveniente e utilizar uma razão de volume
de gás/produto mais baixa (ex.:1:1) foi apresentada por Hansen et al. (2007). Estes autores
testaram a eficácia de uma embalagem com um emissor de CO2 incorporado, que conseguiu
manter a concentração de CO2 elevada ao longo do armazenamento, mantendo também uma
pressão elevada no interior da embalagem, compensando deste modo a razão volume de
gás/produto aplicada.
A concentração de O2 nas embalagens em MAP é mais estável devido à sua menor
solubilidade nos alimentos. Normalmente, quando se trata de embalagens de produtos que não
possuem respiração, como é o caso dos filetes de pregado, o consumo de O2 não é considerado
como factor a controlar (Simpson et al., 2009). As características do filme aplicado garantiram uma
elevada barreira aos gases e permitiram a manutenção da concentração deste gás. A diminuição da
concentração de O2 nas embalagens do grupo B, a partir dos 20 dias de armazenamento, deveu-se,
provavelmente, à respiração dos microrganismos aeróbios presentes, pois coincide com a presença
de uma maior carga microbiana (>107 ufc/g) nos filetes (Simpson et al., 2009). O mesmo facto foi
também referido em embalagens de filetes de bacalhau embaladas em MAP (Sivertsvik, 2007).
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Nas embalagens com AR (controlo), o teor de O2 diminuiu com o armazenamento. A
formação de uma atmosfera anaeróbica aos 15 dias coincidiu com o período de maior carga
microbiana encontrada neste estudo (7x108 ufc/g), podendo por isso, atribuir-se o consumo deste
gás ao desenvolvimento microbiano verificado. O aparecimento de níveis crescentes de CO2 nesta
embalagem coincide com um maior consumo de O2, a partir dos 10 dias de armazenamento, sendo
este resultante das reacções metabólicas dos microrganismos (Wang et al., 2008).
Devido às alterações que ocorrem na composição da atmosfera que rodeia o produto,
resultantes de reacções de degradação microbiológica e enzimáticas, Torrieri et al. (2006)
sugeriram que a monitorização da composição da atmosfera pudesse ser utilizada como um
indicador de desenvolvimento microbiano. Uma grande alteração na concentração de O2 seria o
resultado de um grande desenvolvimento de microrganismos, que nas embalagens em MAP seria
inibido pela utilização de uma elevada concentração de CO2.
A degradação de origem microbiológica é retardada devido à presença da atmosfera
modificada. Os filetes de pregado embalados possuíam inicialmente uma concentração de
microrganismos viáveis totais de 4x103 ufc/g. Este valor revela uma boa qualidade ao nível
microbiológico, considerando o facto que o corte dos filetes não foi executado em condições
assépticas, podendo ter ocorrido a contaminação do músculo devido a contaminação provocada
pelos utensílios utilizados e à microflora da pele do animal (Sivertsvik, 2007; Lyhs et al., 2007). Este
valor está dentro dos limites recomendados a nível industrial para verificar a aplicação das boas
práticas de higiene e fabrico (104 ufc/g) (Poli et al., 2006; Sivertsvik et al., 2002a). Este valor foi
superior ao referido em alguns estudos desta espécie. Nuin et al. (2008), referem uma presença de
microrganismos inicial inferior a 10 ufc/g, no entanto, referem-se a filetes de pregado obtidos de
modo asséptico num estudo da evolução da qualidade do peixe inteiro e não de filetes. No estudo
efectuado em pregado por Özogul et al., 2006 e Rodriguéz et al. (2003) a contaminação inicial foi
semelhante à registada neste trabalho.
A evolução da qualidade microbiológica dos filetes de pregado ocorreu de forma diferente
entre os filetes em AR e em MAP. Nos filetes em AR o desenvolvimento microbiano foi intenso
desde o início do estudo. Segundo o limite de aceitabilidade de107 ufc/g, indicado para produtos de
pescado pelo ICMSF (1986), os filetes em AR apresentaram uma vida útil superior a 5 e inferior a 10
dias, quando armazenados a 2+1ºC. Este valor é inferior aos 15-19 dias que são referidos por
Özogul et al., 2006; Aubourg et al. (2005); Piñeiro et al. (2005) e Rodriguéz et al. (2003) em estudos
sobre a qualidade do peixe inteiro conservado em gelo. Já, Nuin et al. (2008) referem uma vida útil
de 11 e 6 dias, dependendo da temperatura de refrigeração de 0 e 6ºC, respectivamente. No
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entanto, a diminuição da vida útil dos filetes em relação à encontrada no peixe inteiro era esperada.
Devido ao seu processamento, os filetes, apresentam uma maior contaminação do músculo, bem
como uma menor integridade física, que contribui para um maior desenvolvimento microbiano. A
vida útil encontrada para os filetes de pregado embalados em AR e armazenados a 2+1ºC é
semelhante à encontrada por outros autores em filetes de robalo (7 dias) (Poli et al., 2006),
bacalhau (9 dias) (Wang et al., 2008) e peixe-lobo malhado (6-8 dias) (Rosnes et al., 2006).
Nos filetes de pregado em MAP o limite de aceitabilidade microbiológico referido pelo
ICMSF (1986) só foi ultrapassado pelos filetes embalados com 40% de CO2, a partir dos 15 dias de
armazenamento. A embalagem com esta atmosfera (10% O2, 40% CO2 e 50% N2) conseguiu, por
isso, uma extensão da vida útil dos filetes de cerca de 5 dias em comparação com os filetes
embalados em AR. Nas embalagens com maior teor de CO2 esse limite não foi ultrapassado.
Apesar de 107 ufc/g ser o limite indicado para a rejeição dos produtos de pescado, não
existe um consenso em relação à carga microbiana que determina a rejeição sensorial de um
produto (Nuin et al., 2008). 107 ufc/g foi, também, o valor indicado por Dalgaard et al. (1993),
contudo, em estudos realizados com pregado, a concentração de microrganismos totais no
momento de rejeição sensorial do produto foi de 106 ufc/g (Nuin et al., 2008; Özogul et al., 2006;
Rodriguéz et al., 2006). Com base neste valor (106 ufc/g) os filetes de pregado embalados em MAP
com 60 % de CO2 (C) eram rejeitados após 15 dias de armazenamento, tal como os filetes do grupo
B. Os filetes embalados com 80% de CO2 (D) eram apenas rejeitados após 25 dias. A atmosfera D
conseguiu assim, uma maior extensão da vida útil do filetes de pregado que as restantes atmosferas
testadas, de acordo com o critério de qualidade microbiológica utilizado.
Contudo, este critério pode ser questionado, devido há existência de microrganismos
responsáveis pela degradação, havendo estudos que indicam que existe uma melhor correlação
entre este tipo de organismos específicos e a degradação de um produto, do que com a quantidade
de microrganismos viáveis presentes na amostra (Dalgaard, 1995). A degradação provocada por
microrganismos específicos pode levar à rejeição sensorial de um produto mesmo quando o número
de microrganismos viáveis totais é inferior aos referidos (Poli et al., 2006).
No trabalho desenvolvido por Nuin et al. 2008, as Pseudomonas spp. foram identificadas
como o microrganismo responsável pela degradação do pregado, e também como a espécie que
contribui, quase na totalidade para o número de microrganismos viáveis totais. A bactéria S.
putrefaciens foi identificada por outros trabalhos (Dalgaard et al., 1993) como responsável pela
degradação de pescado refrigerado. No entanto, a presença de S. putrefaciens não foi detectada no
trabalho de Nuin et al. (2008) em pregado, sendo referida a sua presença de uma forma esporádica
em filetes de alabote (Hovda et al., 2007). O desenvolvimento de Pseudomonas spp e S.
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putrefaciens é inibido pela presença de uma elevada concentração de CO2 nas embalagens em
MAP (Poli et al., 2006), tendo estas bactérias sido identificadas como as principais produtoras de
maus odores e sabores durante a degradação do pescado (Gram e Huss, 1996). Pelo contrário, as
bactérias do ácido láctico conseguem desenvolver-se em atmosferas ricas em CO2, o que por sua
vez, inibe o crescimento de bactérias aeróbias Gram negativas devido à diminuição do pH
provocada pela fermentação láctica (Poli et al., 2006). Outra espécie bacteriana associada à
degradação de pescado em MAP é a P. phosphoreum (Hovda et al., 2007; Dalgaard, 1995). A
pesquisa sobre a presença destas espécies poderia fornecer um parâmetro mais adequado para
avaliar a qualidade microbiológica dos filetes de pregado embalados em MAP.
O efeito positivo que a presença de CO2 exerce sobre o crescimento bacteriano tem de ser
contrabalançado com os efeitos negativos que provoca em algumas propriedades químicas e físicas
do produto, que podem contribuir para uma perda de qualidade do produto embalado (Torrieri et al.,
2006). A dissolução do CO2 nos tecidos provoca uma acidificação devido à formação de ácido
carbónico (HCO3-), o que pode afectar a textura do produto, nomeadamente, a sua capacidade de
reter água (Sivertsvik et al., 2002a). A monitorização da perda de massa dos filetes de pregado foi o
método utilizado para avaliar a capacidade de retenção de água dos filetes embalados (Wang et al.,
2008; Torrieri et al., 2006; Sivertsvik, 2007). A perda de água foi associada à formação de
exsudados no interior das embalagens (Pastoriza et al., 1998). A perda de massa dos filetes
aumentou ao longo do período de estudo, sendo mais intensa nos filetes expostos a uma maior
concentração de CO2. Este resultado foi também observado em embalagens em MAP de filetes de
outras espécies de pescado (Wang et al., 2008; Sivertsvik, 2007; Torrieri et al., 2006; Fagan et al.,
2004; Pastoriza et al., 1998) e confirma a acção do CO2 sobre os filetes. Das três atmosferas
testadas, a que revelou a maior perda de massa foi a que continha 80% de CO2. Uma diferença de
20% na percentagem de CO2 na atmosfera introduzida foi suficiente para obter uma menor perda de
massa no período inicial do estudo. Contudo, no final do estudo, não se verificaram grandes
diferenças entre as perdas de massa registadas em todas as embalagens em MAP (B, C e D). O
efeito do CO2 sobre a capacidade de retenção de água varia com a espécie de pescado, a
percentagem de CO2 a que é exposto e a temperatura a que é armazenado. A presença de
exsudados é considerada como um aspecto negativo na avaliação do aspecto geral da embalagem,
além de proporcionar um meio adequado ao desenvolvimento de microrganismos (Yuan, 2003).
Este facto pode ser evitado através da utilização de um pad no interior da embalagem (Wang et al.,
2008; Torrieri et al., 2006; Fagan et al., 2004). No entanto, a utilização de pad nas embalagens
suscita algumas questões em relação à circulação da atmosfera em torno de todo o produto, não
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havendo contacto com a face que está em contacto com o pad (Regenstein, 2006). As cuvetes
utilizadas neste trabalho possuíam um fundo liso, não podendo haver circulação da atmosfera por
todo o produto. Por outro lado, os filetes de pregado foram embalados com pele e foi esta que
contactou com o fundo e com o pad. Logo, neste trabalho, a utilização do pad não alterou a forma
como o produto estava exposto à atmosfera aplicada, e evitou a acumulação de exsudados no
fundo da cuvete. A utilização de embalagens com capacidade de absorver exsudados consegue
aumentar a vida útil de alguns produtos de pescado, sendo por isso de considerar sempre utilização
do pad ou outro mecanismo de absorção (Franzetti et al., 2001).
Apesar de se ter registado uma perda de massa nos filetes de pregado devido à perda da
capacidade de reter água, a análise do teor de humidade dos filetes não revelou diferenças
significativas (p<0,05) durante o armazenamento e entre os filetes dos diferentes grupos. O mesmo
aconteceu no trabalho desenvolvido por Torrieri et al. (2006) em filetes de robalo embalados em
MAP e em filetes de salmão, cavala e badejo (Fagan et al., 2004). Logo, apesar da perda de água,
estes resultados indiciam que os filetes não terão perdido a suculência da sua carne. O valor de
humidade encontrado para os filetes de pregado (cerca de 79%) foi similar ao encontrado por outros
autores em estudos de qualidade desta espécie (Ruff et al., 2002).
O aumento do pH durante a degradação do pescado é uma das alterações mais descritas
em estudos sobre a monitorização da qualidade destes produtos. A aproximação do pH do pescado
para valores próximos da neutralidade é muitas vezes associada com o momento de rejeição
sensorial do produto. Nos filetes de pregado, o pH registado no início do estudo é típico desta
espécie (Özogul et al., 2006; Ruff et al., 2002), sendo, no entanto, um pouco superior ao registado
para espécies como o bacalhau e o salmão (Roth et al., 2007). Durante o período de
armazenamento os valores de pH aumentaram em todos os grupos. Nas atmosferas com maior
percentagem de CO2 (C e D) verificou-se uma maior estabilidade deste parâmetro ao longo dos 30
dias. O mesmo resultado foi observado por Hovda et al. (2007) na evolução do pH de alabote
embalado em atmosfera modificada. Nessa espécie, e apesar de apresentar diferenças entre os
filetes embalados em AR e em MAP, o pH não mostrou correlação com o armazenamento nas
embalagens em MAP. Devido à presença de CO2 verificou-se uma maior perda de exsudados, que
por sua vez, também pode ser associada à presença de um pH ácido. Nos filetes de pregado em
MAP não foi visível essa acidificação do músculo devido à dissolução do CO2, que foi descrita em
estudos sobre embalagem de filetes de outras espécies de pescado em MAP (Hansen et al., 2007;
Erkan et al., 2007; Torrieri et al., 2006). No entanto, a composição da atmosfera utilizada nesses
estudos era diferente da aplicada neste trabalho. A descida do pH deve ter sido rapidamente
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contrabalançada pelo aumento da presença de bases voláteis, que se formam durante a
degradação (Debevere e Boskou, 1996).
A cor dos filetes é um dos atributos que sofre grandes alterações durante a degradação e
que também pode ser influenciada pela presença de uma atmosfera diferente. Os resultados obtidos
na análise dos diferentes parâmetros da cor (L*, a* e b*), bem como sobre a variação da cor,
revelaram diferenças significativas entre os filetes embalados em AR e em MAP. A utilização da
MAP provocou uma maior variação da cor no período inicial deste estudo (Figura 33). Para esta
variação contribuiu o aumento da opacidade dos filetes em MAP, que mostraram um valor superior
do parâmetro L* associado à luminosidade. Esta alteração está de acordo com a descrição feita em
estudos da variação de cor de pescado embalado em MAP (Choubert e Baccaunaud, 2006; Poli et
al., 2006; Fagan et al., 2004; Metin et al., 2002). A acidificação do músculo, devido à dissolução do
CO2 no alimento, provoca a desnaturação das proteínas sarcoplasmáticas, que se tornam insolúveis
e provocam a libertação de água. A luz ao ser reflectida por estas proteínas insolúveis faz com que
a carne dos filetes pareça mais branca (L* superiores) e mais opaca (Ruff et al., 2002). Os
parâmetros a* e b* nos filetes embalados em MAP não sofreram uma variação tão intensa como a
registada nos filetes em AR, que ao longo do tempo se tornaram mais escuros e amarelos. Esta
evolução traduziu-se por um aumento do parâmetro b* (+ amarelo) e pela diminuição do parâmetro
a* (- vermelho). A utilização deste tipo de sistema de avaliação da cor (CIE L*a*b*) revelou uma boa
correlação com a avaliação da cor da carne de pescado, realizada por um painel de provadores
treinados no estudo realizado por Torrieri et al. (2006).
A textura do pescado é uma característica que está muito relacionada com a qualidade dos
alimentos. As reacções de degradação autolíticas e microbiológicas fazem com que esta
característica sofra alterações ao longo do tempo, até ao ponto em que provoca a rejeição do
produto. Este trabalho procurou saber qual o impacto da utilização de uma atmosfera diferente na
textura dos filetes de pregado. Numa primeira fase foram pesquisadas as possíveis diferenças de
textura entre os filetes superiores e inferiores desta espécie, uma vez que resultados prévios de
outros autores indicavam diferenças entre filetes de diferentes zonas do animal (Roth et al., 2007;
Casas et al., 2006). O teste de punção aplicado em 5 pontos dos filetes não revelou diferenças entre
os pontos analisados, nem entre filetes de locais diferentes do animal. Estes resultados estão de
acordo com o estudo apresentado por Roth et al. (2007) realizado em filetes de pregado. Casas et
al. (2006) sugerem que o declive é o parâmetro mais indicado para analisar a variação de textura.
No entanto, os valores encontrados nas curvas força-tempo para os três parâmetros analisados
(energia, declive e força de quebra) apresentaram uma grande variabilidade, não havendo um
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parâmetro cuja variação se destacasse dos restantes. Os valores encontrados durante um teste de
punção estão muito relacionados com a espessura do filete (Roth et al., 2007), o que poderá
justificar a grande variabilidade dos resultados obtidos. Os filetes de pregado analisados possuíam
diferentes espessuras, que não foram consideradas durante a realização do teste. Outros factos que
podem contribuir para a grande variabilidade dos resultados obtidos estão directamente
relacionados com a estrutura das amostras analisadas e com as diferenças que podem surgir entre
indivíduos. Numa amostra, a orientação das fibras musculares e o ângulo de ataque do punção em
relação às fibras podem influenciar o resultado obtido (Jiang et al., 2008), o que faz com que
embora utilizando um instrumento muito preciso, a análise possa ser muito variável, com variações
intra-indivíduo e intra-grupo superiores às variações causadas pelas diferenças de atmosferas no
armazenamento.
O teste de punção é muitas vezes referido como o mais adequado para análise de textura
de pescado fresco (Casas et al., 2006; Barroso et al., 1998), todavia a aplicação de diferentes tipos
de testes poderá fornecer uma melhor caracterização da textura do produto (Barroso et al., 1998).
Um dos testes sugerido é o da análise do perfil de textura (TPA) em que são realizados dois ciclos
de compressão num mesmo local, permitindo obter um maior número de informação sobre a textura
como, por exemplo, a coesividade e a elasticidade do tecido muscular (Barroso et al., 1998).
Pela análise dos resultados foi possível verificar diferenças na textura dos filetes embalados
em AR e em MAP. Nos filetes em AR foi possível notar uma diminuição da força exercida pelo
punção com o aumento do estado de degradação, principalmente a partir do momento em que foi
determinada uma maior carga microbiana dos filetes (>107 ufc/g). Hernandez et al. (2009)
detectaram resultados similares durante o armazenamento em gelo de corvina, que é uma espécie
que apresenta, tal como o pregado, um baixo teor de gordura no músculo. A acção das enzimas
endógenas e dos microrganismos é responsável pela degradação do colagénio do músculo, o que
resulta na alteração da textura do produto. Como a carga microbiana dos filetes embalados em MAP
era menor, o efeito das enzimas de origem microbiológica, nomeadamente, as proteases e as
colagenases, foi também retardado, devido ao efeito inibitório do CO2 (Masnyon et al., 2005).
Todavia, nos filetes embalados em MAP com 40% de CO2 foi possível identificar, através da análise
de variância (ANOVA), diferenças de textura ao longo do tempo. Este facto coincide, tal como nos
filetes embalados em AR, com a presença de uma maior carga microbiana, o que indicia que a
concentração de CO2 utilizada não será suficiente para manter a textura típica de um filete fresco.
Nos filetes dos grupos C e D não foram detectadas diferenças significativas de textura ao longo do
tempo. No entanto, devido à presença de uma maior concentração de CO2, que levou a uma maior
libertação de exsudados, seria de esperar que o músculo destes filetes revelasse alterações deste
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atributo físico (Sveinsdóttir et al., 2009; Sivertsvik et al., 2002a,Ruiz-Capillas e Moral, 2001).
Masnyom et al. (2005) e Metin et al. (2002) sugerem que os ácidos carbónico e láctico que se
formam provocam um enfraquecimento do colagénio, que não foi detectado, devido, talvez, à
grande variabilidade registada pelo método aplicado.
A avaliação da qualidade física foi complementada com a análise de parâmetros de
qualidade química (ABVT, TMA e aminas biogénicas). A produção de aminas voláteis nos filetes
embalados em MAP atingiu valores inferiores, quando comparada com os valores detectados nos
filetes em AR, o que revela o efeito protector da atmosfera na conservação do produto. As reacções
de degradação autolíticas e microbiológicas que dão origem a estes compostos sofreram uma
grande inibição nos filetes embalados em MAP, principalmente numa fase mais avançada do
estudo. Na fase inicial, a formação dos compostos químicos monitorizados não apresentou
diferenças entre os diferentes tipos de embalagens. Só a partir do momento em que o número de
microrganismos viáveis totais foi superior a 107 ufc/g é que a produção de aminas voláteis, nos
filetes em AR, revelou um maior aumento, em relação aos filetes em MAP. Este aumento ocorreu
após a análise microbiológica ter indicado a rejeição dos filetes, por ultrapassarem o limite de
aceitabilidade. Estes resultados coincidem com a evolução do teor de TMA registado por Campos et
al. (2006) e Piñeiro et al. (2005) em pregado armazenado em gelo. Rodriguéz et al. (2003) registou
também um aumento significativo do teor de aminas voláteis simultaneamente com o aumento
significativo da carga microbiana presente no pregado.
Nos filetes de pregado o valor de ABVT inicial (13,3 mg N/100g) correspondia ao indicado
para peixes frescos (5-20 mg N/100 g) (Özogul et al., 2006; Taliadourou et al., 2003). Contudo, o
valor encontrado no momento de rejeição, devido à contaminação microbiana, foi inferior aos limite
de 25-35 mg N/100g referido na legislação para algumas espécies de peixes (CE 2074/2005). No
momento de rejeição dos filetes embalados em AR o teor de ABVT foi inferior a 17,5 mg N/100g,
enquanto que nos filetes embalados com 40% de CO2 (B) esse valor foi de 19,0 mg N/100g. O
registo de valores de ABVT inferiores a 25 mg N/100g no momento de rejeição sensorial do pregado
foi também encontrado em outros trabalhos (Campos et al., 2006; Özogul et al., 2006; Piñeiro et al.,
2005). O ABVT dos filetes embalados em AR aumentou sempre ao longo do armazenamento, o que
confirma a utilização deste parâmetro como indicador da qualidade de pescado (Óláfsdóttir et al.,
1997). Já o teor de ABVT, durante o armazenamento de robalo e truta de aquacultura em gelo, não
apresentou uma boa correlação com o tempo, sendo referido pelos autores que este índice não é
adequado para a avaliação da qualidade destas espécies (Castro et al., 2006; Chytiri et al., 2004).
Nos filetes embalados em MAP a evolução do ABVT revelou flutuações ao longo do tempo, o que
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contraria os resultados encontrados por Cakli et al. (2005), Fagan et al. (2004) e Debevere e Boskou
(1996), onde a utilização da embalagem em atmosfera modificada não provocou uma grande
diminuição na produção de ABVT.
A presença de TMA nos filetes de pregado só foi quantificada a partir dos 5 dias de
armazenamento, apresentando sempre valores superiores nos filetes embalados em AR em relação
à TMA dos filetes em MAP. Estes resultados coincidem com os apresentados por Hansen et al.
(2007), Hovda et al. (2007) e Özogul et al. (2004), onde a embalagem de pescado em atmosfera
modificada levou a uma menor produção de TMA que no pescado em AR. O OTMA que dá origem à
TMA é utilizado na osmoregulação de peixes marinhos. A quantidade de OTMA pode variar de
acordo com a espécie, dieta, tamanho e idade do animal, bem como de acordo com a salinidade e a
temperatura do habitat (Rosnes et al., 2006). As bactérias que produzem a TMA utilizam o OTMA
como um aceitador final de electrões no seu metabolismo, em meios com pouco oxigénio ou mesmo
de anaerobiose (Boskou e Debevere, 1997). Níveis de oxigénio superiores a 10% exercem um
efeito inibitório sobre a reacção de redução de OTMA (Sivertsvik, 2007; Boskou e Debevere, 1997).
A combinação O2 com o efeito inibidor do CO2 sobre o desenvolvimento dos microrganismos que
promovem a degradação é a melhor forma de manter os níveis de OTMA (Sivertsvik, 2007; Hansen
et al., 2007). Lopéz-Caballero et al. (2001) referem mesmo que a presença de O2 é tão importante
como a de CO2, devido à inibição que provoca sobre a redução de OTMA, independentemente da
concentração de S. putrefaciens. Este facto foi visível no valor de TMA registado nos filetes de
pregado embalados com 10 % de O2 comparativamente com os valores registados com os filetes
embalados em AR, em particular a partir dos 10 dias de armazenamento, coincidindo com a
diminuição do O2 presente e a formação de uma atmosfera de anaerobiose (15 dias).
Durante os primeiros 10 dias, todos os filetes apresentavam um valor de TMA inferior a 1
mg/100g, o que, normalmente, é indicativo de pescado de elevada qualidade (Baixas-Nogueras et
al., 2003). No entanto, após 10 dias, os filetes embalados em AR e com a atmosfera B mostraram já
uma contaminação microbiana bastante elevada, não permitindo afirmar que os filetes possuíam
ainda uma qualidade excelente. A aplicação deste valor não pode, por isso, ser considerada
adequada na análise de qualidade do pregado. O mesmo aconteceu no trabalho desenvolvido por
Taliadourou et al., 2003, havendo também registos de valores de TMA superiores a 1 mg/100g um
dia após filetar, quando estes ainda mantinham uma qualidade excelente (Hovda et al., 2007;
Rosnes et al., 2006). No pregado, os valores de TMA foram muito baixos durante os primeiros 10
dias de armazenamento em todos os filetes analisados, o que também foi registado por Rodriguéz
et al. (2003), onde o teor de TMA aumentou significativamente com o aumento da carga microbiana.
Esta fase de latência na produção de TMA foi também descrita por Hovda et al. (2007), que
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atribuíram a origem da TMA formada antes do registo do aumento da carga microbiana às reacções
de degradação autolíticas. A partir desta fase, o teor de TMA mostrou um grande aumento,
ultrapassando os 5 mg/100g após 15 dias sob refrigeração nos filetes em AR. Este valor é sugerido
por Veciana-Nogués et al. (1996) como o limite para a rejeição sensorial de filetes de pescada e de
espadarte (Pantazi et al., 2008). No entanto, nesta fase, a contaminação microbiana dos filetes era
superior a 107 ufc/g, o que confirma que a principal origem deste composto provém das reacções de
degradação microbiológica. Nos filetes embalados em atmosfera modificada, o valor de TMA foi
sempre inferior a 5 mg/100g. Em comparação com o teor de TMA encontrado noutras espécies de
pescado (Wang et al., 2008; Hansen et al., 2007; Rosnes et al., 2006; Özogul et al., 2004), o
pregado apresentou valores sempre inferiores, principalmente no que diz respeito ao teor de TMA
referido no momento de rejeição sensorial do produto. Só no estudo elaborado por Rodriguéz et al.
(2003) em pregado inteiro, estão referidos valores de TMA inferiores aos que foram registados neste
trabalho. No entanto, esse facto justifica-se devido a uma maior contaminação dos filetes durante o
processamento ou a uma maior actividade enzimática no músculo exposto do filete (Taliadourou et
al., 2003).
O rácio P é um índice de qualidade que relaciona os valores de ABVT e TMA. Contudo,
como os resultados das aminas voláteis apresentaram flutuações ao longo do tempo, principalmente
nos filetes embalados em MAP com uma concentração de CO2 superior a 60%, o índice em
questão, não pareceu indicado para a avaliar a qualidade dos filetes de pregado embalados. Os
valores encontrados para o rácio P foram bastante inferiores aos referidos por Malle e Poumeyrol
(1989), o que resulta do baixo teor de TMA registado nas amostras de pregado analisadas. BaixasNogueras et al. (2003) indicaram também a existência de algumas reservas na aplicação deste
índice. O teor de ABVT é maioritariamente composto por TMA, logo o rácio P não consegue
fornecer mais informação sobre a qualidade, do que os valores de TMA sozinhos, com a agravante
de o rácio depender de valores de duas determinações diferentes, que podem conter erros, que
aumentam a variabilidade e diminuem precisão deste índice. (Baixas-Nogueras et al., 2003).
As aminas biogénicas analisadas mostraram, tal como o ABVT e a TMA uma evolução
diferente entre os filetes embalados em AR e em MAP. A putrescina foi a amina biogénica, cujo
desenvolvimento se destacou das restantes aminas nos filetes em AR, o que também aconteceu
nos estudos de Özogul et al. (2006) em pregado inteiro e de Paleólogos et al. (2004) em robalo.
Paleólogos et al. (2004) referiram, também, uma maior presença nos filetes em relação ao peixe
inteiro, devido a uma maior contaminação microbiana do músculo devido ao processamento. Um
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valor máximo de 1mg/100g de putrescina foi proposto como indicador de pescado de boa qualidade
(Krizek et al., 2000). Este limite foi ultrapassado 15 dias após o embalamento dos filetes em AR,
notando-se um maior desenvolvimento desta amina a partir dos 10 dias. Krizek et al. (2000) indicam
que concentrações superiores a 2mg/100g de putrescina coincidiam com uma fraca qualidade do
pescado, de acordo com a análise sensorial realizada. Este valor foi similar ao referido por Özogul
et al. (2006) no momento de rejeição sensorial de pregado (2,27 mg/100g). Apesar da presença de
aminas biogénicas não ser responsável pela presença de odores e sabores estranhos, foi descrita a
existência de uma correlação entre os níveis encontrados e o momento de rejeição sensorial
(Paleólogos et al., 2004). Nos filetes em AR esse ponto foi ultrapassado antes dos 15 dias de
armazenamento, o que mostra uma boa correlação com a contaminação registada nos filetes, que
nesse momento, era superior a 107 ufc/g. Nos filetes embalados em MAP a formação de putrescina,
quando detectada, foi sempre inferior ou muito próxima a 1mg/100g. As únicas excepções foram as
amostras recolhidas no dia 15 dos filetes embalados com 80% de CO2 (D). No entanto, esta
presença revelou-se esporádica, não sendo detectada nas amostras colhidas posteriormente, no
mesmo grupo. A inibição da produção de putrescina devido à utilização de atmosfera modificada foi
também referida por Dalgaard et al. (2006), não sendo também registada em embalagens de
sardinhas em MAP (Özogul e Özogul, 2006). A presença de putrescina foi correlacionada com o
desenvolvimento microbiano, principalmente com a presença de Pseudomonas spp. (Paleólogos et
al., 2004), que é o género mais presente durante a degradação de pregado, como já foi referido
anteriormente.
A cadaverina foi outra amina que mostrou um grande aumento ao longo do armazenamento
nos filetes em AR, principalmente, nos últimos 10 dias do estudo, que coincide com o que está
descrito para a espécie (Özogul et al. 2006). Ao contrário do registado nos filetes de pregado, a
cadaverina foi a amina mais abundante durante a degradação de filetes de pescada (Ruiz-Capillas e
Moral, 2001). Na fase inicial, a presença desta amina foi inferior a 1 mg/100g, o que está de acordo
com os valores apresentados para outras espécies (Özogul e Özogul 2006; Paleólogos et al., 2004),
sendo referido como indicador de uma boa qualidade do pescado (Flick e Granata, 2005;
Paleólogos et al., 2004). A concentração de cadaverina referida por Özogul et al., (2006) no
momento de rejeição sensorial de pregado foi de 1,69 mg/100g, concentração que só foi
ultrapassado nas amostras de filetes de pregado em AR com mais de 20 dias. Nas embalagens em
MAP, a presença de cadaverina foi constante e inferior a 1 mg/100g, não atingindo os mesmos
níveis que atingiram os filetes em AR. Resultados similares foram encontrados em sardinhas
embaladas em MAP (Özogul e Özogul 2006). Devido à sua presença constante, nota-se que o
efeito da atmosfera sobre esta amina não foi tão intenso como se verificou no caso da putrescina.
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López-Caballero et al. (2002) e Dalgaard et al. (2006) referem mesmo um aumento da produção de
cadaverina nas embalagens em atmosfera modificada de duas espécies de pescado. O aumento da
cadaverina está correlacionado com o aumento da carga microbiana. Todavia, o desenvolvimento
da cadaverina mostrou, nos estudos referidos, valores crescentes desde o momento inicial do
estudo, antes de ter atingido uma elevada carga microbiana, e que foi atribuída à actividade de
enzimas endógenas. Este facto indica que a concentração de cadaverina pode ser um bom
indicador da frescura dos filetes de pescada armazenados em gelo (Ruiz-Capillas e Moral, 2001).
Por outro lado, Paleólogos et al. (2004) e Chytiri et al. (2004a) encontraram uma menor correlação
entre o armazenamento em gelo e a formação de cadaverina em pescado de aquacultura, como é o
caso do pregado utilizado neste estudo.
A histamina foi a segunda amina mais abundante nos últimos 10 dias do estudo nos filetes
embalados em AR, apresentando um valor superior a 5 mg/100g a partir dos 25 dias de
armazenamento. A histamina é a amina mais associada a casos de intoxicação alimentar, sendo a
única que possui limites máximos legislados, para proteger a saúde do consumidor. Segundo a
legislação europeia, o limite máximo de histamina permitido em produtos de pescado é de
10mg/100g, no entanto a FDA recomenda um valor de 5mg/100g nos produtos de pescado
comercializados nos EUA. Apenas segundo a norma da FDA é que os filetes de pregado
apresentaram um valor excessivo de histamina, no entanto, este surgiu 10 dias após a rejeição do
produto devido à sua elevada carga microbiana. A toxicidade da histamina é potenciada pela
presença de putrescina e cadaverina, que apresentaram também um grande desenvolvimento nos
filetes em AR. Todavia, antes do momento de rejeição destes filetes (inferior a 10 dias) a presença
de histamina, putrescina e cadaverina registada era inferior a 1 mg/100 g, em cada uma, não pondo
em causa a saúde do consumidor. No momento em que as concentrações destas aminas
apresentaram valores elevados (após os 15 dias de armazenamento), os filetes apresentavam já
sinais visíveis de degradação, não havendo por isso o risco de serem consumidos. No estudo
realizado por Özogul et al. (2006), não foi detectada a presença de histamina ao longo de 19 dias de
armazenamento do pregado inteiro em gelo, o que indicia um baixo teor de histidina livre na
composição deste animal (Bulushi et al., 2009). A histamina presente nos filetes pode estar
relacionada com a existência e desenvolvimento de determinadas espécies de bactérias que
surgem no músculo devido a contaminação cruzada durante o corte dos filetes (Paleólogos et al.,
2004). As Pseudomonas spp. têm a capacidade de descarboxilar a histidina a histamina, mesmo a
baixas temperaturas, todavia a histamina, não é referida como um bom indicador da qualidade do
pescado, uma vez que a sua acumulação costuma ser inferior à das outras aminas (Bulushi et al.,
2009). No entanto, e segundo a caracterização das espécies de microrganismos mais presentes
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durante a decomposição de pregado de aquacultura realizada por Nuin et al. (2008), as
Pseudomonas poderão ser também as responsáveis pelo desenvolvimento de histamina nos filetes
de pregado embalados em AR. A formação de histamina está relacionada com a temperatura de
armazenamento, apresentando maiores concentrações quando armazenada a mais de 4ºC
(Dalgaard et al., 2006; Sanchéz-Cascado, 2005; Özogul et al., 2004; Mendes, 1999). A produção de
histamina é principalmente associada a enterobactérias mesófilas que se desenvolvem melhor
quando o pescado é sujeito a uma temperatura abusiva, apesar de em alguns peixes pelágicos a
formação de histamina ter sido registada durante armazenamento em gelo (Sanchéz-Cascado,
2005).
Nas embalagens em MAP, a presença de histamina foi esporádica e sempre inferior a
1mg/100g, indicando que a atmosfera modificada a que estiveram expostos os filetes exerce uma
inibição nas bactérias que produzem esta amina. Teores elevados de histamina podem ser atingidos
num curto espaço de tempo, dependendo do número e do tipo de bactérias presentes. Tal
desenvolvimento foi, também, inibido nas embalagens de sardinhas em MAP (Özogul et al., 2004).
As sardinhas apresentaram uma concentração de histamina muito superior à que foi registada no
pregado. A inibição na formação da histamina não foi registada nas embalagens em MAP de peixeagulha (Dalgaard et al., 2006), ao contrário do registado em estudos realizados em atum, sardinhas
e pescada embalados em MAP (40-60% CO2 e 40-60% O2) (Emborg et al., 2006; Özogul et al.,
2004; Ruiz-Capillas e Moral, 2001). Estas diferenças sugerem a presença de diferentes tipos de
microflora nas espécies de pescado referidas, o que torna necessário o estudo da aplicação da
MAP a cada espécie, para que a eficiência da atmosfera possa ser comprovada ou não. Uma das
espécies que está referida como produtora de histamina é a P. phosphoreum (Flick e Granata,
2006; Dalgaard et al., 2006) espécie normalmente associada à decomposição de pescado
embalado em atmosfera modificada (Óláfsdottir et al., 1997; Dalgaard, 1995). No caso do pregado,
devido aos resultados obtidos em relação à presença de histamina nos filetes em MAP, o
desenvolvimento do P. phosphoreum não deve ter sido significativo.
A presença das poliaminas espermina e espermidina foi registada em todos os filetes de
pregado, ao longo do armazenamento, sendo este facto confirmado por Özogul et al. (2006) e
Paleólogos et al. (2004). Nos filetes embalados em AR, a concentração da espermina registou um
maior incremento após 20 dias de armazenamento, não havendo um grande desenvolvimento do
teor de espermidina ao longo dos 30 dias. Özogul e Özogul (2006) referem que em sardinhas, os
níveis destas aminas aumentaram ligeiramente com o armazenamento, não tendo encontrado
diferenças significativas entre os valores encontrados nas sardinhas em AR e embaladas em vácuo
e MAP. No trabalho desenvolvido por Özogul et al. (2006) em pregado, os níveis destas aminas
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mostraram o mesmo comportamento. No entanto, os níveis de espermidina foram superiores aos
encontrados nos filetes de pregado. Pelo contrário, Paleólogos et al. (2004) referem que a
concentração destas aminas diminuiu muito no robalo inteiro armazenado em gelo, sendo essa
diminuição menos pronunciada no caso dos filetes. Na literatura é possível encontrar alguns relatos
contraditórios em relação à evolução da espermina e espermidina na degradação do pescado,
havendo registo de que diminuem (Paleólogos et al., 2004), aumentam (Mohan et al., 2009; Özogul
et al., 2006) ou não sofrem alteração durante a degradação (Ruiz-Capillas e Moral, 2001). Nos
filetes embalados em MAP a presença destas aminas não registaram grandes alterações durante
todo o estudo.
A outra amina cuja presença foi detectada durante o armazenamento foi a β-feniletilamina,
que mostrou um aumento de concentração no final do período de armazenamento, apenas nos
filetes em AR. Nos filetes embalados em MAP, a β-feniletilamina surgiu 5 dias após o embalamento
e manteve-se, com ligeiras flutuações, durante 30 dias. Apesar de ter sido detectada nos filetes de
pregado, Özogul et al. (2006) referem que a β-feniletilamina não está presente durante a
degradação do pregado inteiro e em gelo. A presença desta amina foi também detectada em
sardinhas embaladas em MAP, não apresentando grandes diferenças entre os valores detectados
nas sardinhas em AR e em vácuo (Özogul e Özogul, 2006). Esta é uma das aminas biogénicas cuja
ingestão está associada a casos de intoxicação alimentar, sendo o limite máximo proposto de 3
mg/100g (Santos, 1996). Em nenhuma das amostras analisadas foi registado um valor próximo do
sugerido, principalmente durante o período em que os filetes apresentaram uma carga microbiana
inferior a 106 ufc/g.
A tiramina foi detectada nos filetes em AR, 15 dias após o embalamento dos filetes e em
amostras recolhidas dos filetes embalados com 60% de CO2 (C). No entanto, apenas nos filetes em
AR a tiramina atingiu valores superiores a 1mg/100g. A ingestão desta amina está também
associada a efeitos tóxicos para os humanos, sendo sugerido como limite máximo 10-80 mg/100g
(Santos, 1996; Önal, 2007). Este limite não foi atingido em nenhuma das amostras onde a tiramina
foi detectada. A presença de tiramina, tal como a β-feniletilamina não foi detectada durante a
degradação do pregado em gelo segundo Özogul et al. (2006). Os valores máximos encontrados no
final do estudo nos filetes em AR são similares ao encontrados em filetes de robalo após 16 dias em
gelo, onde a tiramina só apareceu aos 9 e 12 dias de armazenamento no casos dos filetes e do
peixe inteiro, respectivamente (Paleólogos et al., 2004). Ruiz-Capillas e Moral (2001) referem
também a ausência de tiramina no período inicial do armazenamento de pescada e SanchézCascado (2005) refere-a como uma das aminas que mais desenvolve durante o armazenamento de
arenque em gelo, simultaneamente com o desenvolvimento das bactérias do ácido láctico.
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A análise da evolução da concentração total de aminas biogénicas apresentou uma
evolução diferente entre os filetes armazenados em AR e em MAP. Essas diferenças não foram
verificadas para todas as aminas pesquisadas. A putrescina, devido ao grande desenvolvimento
após 10 dias de armazenamento é a amina que mais contribui para o diferente perfil de aminas
biogénicas totais entre os tipos de embalagem. Nos filetes dos três grupos em MAP (B, C e D) não
se encontraram grandes diferenças entres as aminas biogénicas presentes, o que não permite
distinguir qual a melhor composição para preservar filetes de pregado. Apesar de no grupo C a
presença de tiramina ter sido detectada em 4 dos 7 dias de colheita, esta apresentou sempre uma
concentração muito baixa, não permitindo classificar esta atmosfera como inadequada para embalar
filetes de pregado. O teor de aminas biogénicas nos filetes em AR apresentou uma boa correlação
com o estado de degradação dos filetes, apresentando maiores concentrações quando os filetes
estavam já microbiologicamente degradados (>107 ufc/g). Segundo os valores referidos por Santos
(1996), um produto fica inaceitável se possuir mais de 100mg/100g de aminas biogénicas. Apesar
de estar sensorialmente degradado, esse valor não foi atingido nos filetes de pregado, não sendo
por isso adequado para avaliar este produto.
Outra forma de avaliar a qualidade do pescado com base nas aminas biogénicas presentes
é através da análise de índices de qualidade baseados na presença de uma ou mais aminas. Um
dos mais referidos é o IAB= (putrescina +cadaverina+ histamina) / (1+espermina +espermidina )
(Mietz e Karmas, 1977). Devido ao facto de neste estudo não terem sido quantificados os valores de
putrescina, cadaverina e histamina inferiores a 1mg/100g, não foi possível determinar este índice
em todas as amostras recolhidas. Outro índice proposto por Veciana-Nogués et al., 1997 parece ter,
em alguns estudos, uma maior correlação com a evolução da qualidade do pescado durante o
armazenamento (Sanchéz-Cascado, 2005). Este índice considera apenas a concentração de
putrescina, cadaverina, histamina e tiramina, que foram as aminas que apresentaram um maior
desenvolvimento nos filetes de pescado embalados em AR. Contudo, os valores limite indicativos da
perda de qualidade referidos por vários autores, mostram que não existe uma homogeneidade entre
as espécies em que foi aplicado (Özogul e Özogul, 2006; Sanchéz-Cascado, 2005). Nos filetes de
pregado, como o grande aumento do teor de putrescina, cadaverina, histamina e tiramina só
ocorreu numa fase avançada da degradação, a aplicação deste índice também não poderá fornecer
informações sobre o estado de frescura do pregado, podendo apenas reflectir o estado de
degradação.
Nas embalagens em MAP a variação das aminas biogénicas não mostrou um padrão
definido, sendo registada alguma inconstância na presença e na evolução das aminas pesquisadas.
130
Filetes de Pregado em MAP

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para conseguir avaliar o estado de frescura durante o armazenamento, em todas as condições
testadas, seria necessário uma quantificação exacta das aminas identificadas através da utilização
de uma curva de calibração que englobasse valores inferiores aos que foram considerados nesta
pesquisa. Estes poderiam revelar a existência de uma correlação do teor de aminas, ou apenas de
uma amina, com o tempo de armazenamento, para conseguir uma melhor caracterização da
qualidade dos filetes durante o período inicial do estudo. Os valores obtidos permitiram perceber
que nos filetes de pregado, os valores máximos referidos para as aminas que podem provocar efeito
tóxico não foram atingidos, mesmo após ultrapassada a carga microbiana, considerada como limite
de aceitabilidade para o pregado e de estes apresentarem sinais de um estado de degradação
avançado, como foi o caso dos filetes em AR com mais de 15 dias.
Apesar de alguns dos parâmetros analisados terem revelado a existência de degradação
nos filetes embalados em MAP, esta forma de embalagem, preservou principalmente, um aspecto
muito parecido com o inicial durante os 30 dias do estudo. A atmosfera introduzida nas embalagens
conseguiu prolongar o aspecto do produto fresco, que não se manteve nas embalagens do controlo.
Este facto, também referido por Sivertsvik et al. (2002), é uma das grandes questões da aplicação
da atmosfera modificada, porque apesar do produto preservar o “aspecto” de fresco, alguns dos
parâmetros microbiológicos, físicos e químicos analisados permitiram comprovar que estes não
conservaram todas as características de qualidade iniciais, tendo ocorrido uma variação na maioria
dos parâmetros ao longo do tempo. Normalmente a MAP não consegue preservar todas as
características encontradas num produto de qualidade superior, conseguindo sim, prolongar as
características de um produto de qualidade moderada (Sivertsvik et al., 2003). A composição da
atmosfera que consegue uma maior preservação dos filetes de pregado possui uma concentração
de CO2 superior a 60%, quando é utilizada uma razão volume de gás/produto de 3:1. A utilização de
uma concentração de 80% de CO2 (D), apesar de conseguir uma melhor preservação a nível
microbiológico e químico, provoca também um maior colapso do filme da embalagem, quando
aplicada nas mesmas condições. Este colapso é considerado um aspecto negativo, uma vez que ao
tocar nos filetes está a impedir que todo o produto fique em contacto com a atmosfera. Pode,
também, contribuir para a sua rejeição por parte do consumidor, por provocar uma deformação na
forma da embalagem (Simpson et al., 2009).
O conjunto de parâmetros microbiológicos, químicos e físicos avaliados não permite indicar
com rigor, qual a melhor composição da atmosfera para preservar os filetes de pregado. Contudo,
as 3 composições testadas apresentaram resultados promissores. Uma concentração superior a
60% de CO2 obteve melhores resultados ao nível microbiológico e químico. No entanto, ao nível
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físico essa preservação de qualidade não foi tão evidente. A inclusão de 10% de O2 parece ser
suficiente para inibir a formação de TMA a partir de OTMA, ajudando a preservar melhor a
qualidade dos filetes (Sivertsvik, 2007; Hansen et al., 2007). Quanto à presença de N2 na
embalagem, concentrações superiores a 10% poderão ter uma maior eficácia na prevenção do
colapso do filme para o interior da cuvete. Devido à dissolução de CO2 no alimento é necessário
que o N2 seja suficiente para preencher o espaço vazio, mantendo uma maior pressão no interior da
embalagem.
O número de microrganismos viáveis totais foi o parâmetro cujo limite de aceitabilidade foi
ultrapassado mais cedo em todos os grupos testados. A contaminação microbiana é, por isso, a
principal responsável pela degradação dos filetes de pescado. Este é, entre todos os parâmetros
avaliados, o que consegue monitorizar melhor a perda de qualidade dos filetes. Este facto é
comprovado pela análise discriminante efectuada, onde a primeira variável canónica encontrada, ou
seja, aquela que reúne uma maior informação sobre os dados, apresentou uma maior correlação
com a variação da qualidade microbiológica. A vida útil dos filetes de pregado é, por isso,
determinada por este parâmetro, sendo de 5-10 dias no grupo controlo, de 10-15 dias nos grupos B
e C e entre 20-25 dias no grupo D, quando armazenados a 2+1ºC. Esta determinação tem por base
uma contaminação microbiana limite de 106 ufc/g, uma vez que, é o valor mais referido em estudos
de qualidade desta espécie, no momento de rejeição sensorial. É, também, inferior ao limite de
segurança para o consumidor (107 ufc/g) referido pela ICMSF (1986). A utilização da MAP
conseguiu assim um aumento da vida útil de cerca de 5 – 6 dias no caso dos filetes embalados com
40% e 60% de CO2, o que representa uma duplicação da vida útil do produto. Esse aumento é ainda
superior, mais 10-11 dias nas embalagens com 80% de CO2. Outros estudos sobre a aplicação da
MAP a produtos de pescado indicaram, também, a contaminação microbiana, como o factor
limitante da vida útil dos produtos (Cakli et al., 2006; Corbo et al., 2005; Fagan et al., 2004; LópezCaballero et al., 2002). Nos trabalhos onde foi realizada uma avaliação sensorial da qualidade do
pescado em MAP, esta foi determinante para identificar a vida útil dos produtos, apresentando,
normalmente, uma boa correlação com a contaminação microbiana presente. Todavia, devido ao
efeito inibidor que a MAP exerce sobre o desenvolvimento dos microrganismos, a correlação entre a
análise sensorial e a qualidade microbiológica, é maior com os microrganismos específicos
responsáveis pela degradação do pescado em MAP (Pantazi et al., 2008; Hovda et al., 2007; Poli et
al., 2006; Rosnes et al., 2006; Dalgaard, 1995).
Tanto os parâmetros químicos como os físicos considerados para avaliar a qualidade dos
filetes de pregado conseguiram detectar diferenças entre a degradação que ocorre com e sem
atmosfera modificada. A humidade presente nos filetes foi o único parâmetro que não distinguiu os
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vários grupos em nenhum momento deste trabalho. No entanto, de todos os parâmetros de
qualidade avaliados para monitorizar as alterações ao nível físico dos filetes de pregado, a formação
de exsudados, o pH e a cor (parâmetros a* e b*) foram os que mostraram uma correlação
significativa (p<0,05) com o armazenamento. Estes foram também os parâmetros físicos que
apresentaram uma maior correlação com as variáveis canónicas encontradas na análise
discriminante dos resultados. Contudo, tiveram um papel secundário na explicação da alteração da
qualidade, principalmente quando nos referimos à degradação que ocorreu nos filetes em AR. Nos
filetes em MAP, estes parâmetros parecem assumir uma maior importância, estando mais
relacionados com as variáveis canónicas que reúnem uma maior quantidade de informação (VC2).
Os parâmetros químicos (ABVT, TMA e aminas biogénicas) mostraram uma correlação
significativa com o armazenamento nos filetes do controlo (0,96; 0,91; 0,92, respectivamente). No
entanto, e devido à inibição do desenvolvimento dos microrganismos responsáveis pela produção
deste compostos, essa correlação já não foi tão notória nos filetes embalados em MAP. Foi apenas
detectada a existência de correlação significativa entre o armazenamento e o teor de ABVT no
grupo B (0,55), em dois grupos no caso da formação da TMA (B:0,79; D:0,74) e no grupo C na
formação de aminas biogénicas (0,76). A análise discriminante realizada, de todos os dados,
confere uma maior importância à formação dos compostos químicos do que às alterações físicas
registadas durante a degradação. A presença de aminas biogénicas é a que apresenta a maior
importância entre os parâmetros químicos analisados, seguida da TMA e da formação de ABVT. No
entanto, o ABVT apresenta uma maior correlação com a VC2 do que a TMA. Quando são
analisados apenas os dados dos filetes embalados em MAP, o ABVT perde a importância na
avaliação geral do produto, sendo a TMA o composto químico de maior importância para explicar a
qualidade. O ABVT está, por isso, mais associado a uma deterioração dos filetes de pregado em
AR, onde ao longo dos 30 dias se atingiu um avançado estado de degradação. O teor de TMA
parece ser um parâmetro mais adequado para monitorizar a degradação química dos filetes de
pregado em MAP, onde o estado de degradação geral atingido pelos filetes foi bastante inferior ao
registado nos filetes em AR. A TMA foi apontada por vários trabalhos como sendo mais indicada
que o ABVT para avaliar a qualidade de pescado (Baixas-Nogueras et al., 2003; Rodriguéz et al.,
2003). No entanto, o teor de ABVT é apontado como mais indicado para distinguir a degradação de
pescado embalado sob diferentes condições (ex.: embalagem em AR vs vácuo vs MAP) (Pantazi et
al., 2008; Sanguandeekul et al., 2008; Rosnes et al., 2006). Neste trabalho, a formação de aminas
biogénicas foi mais importante do que o ABVT para distinguir o tipo de embalagem utilizada.
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Estes resultados sugerem que a avaliação de vários parâmetros é fundamental para obter
uma melhor caracterização da qualidade dos filetes de pregado, pois a avaliação de um único
parâmetro não é suficiente para explicar a degradação que ocorre quando os filetes são sujeitos a
diferentes condições (Poli et al., 2006; Macagano et al., 2005). A realização da análise sensorial
seria necessária para comprovar os resultados obtidos, de modo a comprovar ou não, o aumento de
vida útil dos filetes de pregado embalados em atmosfera modificada. Esta análise iria também
permitir perceber se a qualidade sensorial que está associada ao filetes de pregado frescos é
preservada durante um maior período de tempo, ou se apenas é conseguido um prolongamento da
vida útil de um produto com uma qualidade inferior, mas ainda aceitável, como descreveram Poli et
al. (2006) e Sivertsvik et al. (2003) em filetes de bacalhau embalados em MAP. Seria também
necessário comprovar que a atmosfera modificada não provocou o aparecimento de sabores,
odores e textura muito diferentes aos que são associados a um filete de pregado de elevada
qualidade, durante a vida útil do produto.
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A utilização de embalagem em atmosfera modificada na comercialização de pescado fresco
consegue aumentar a vida útil do produto, inibindo o desenvolvimento de microrganismos e as
reacções de degradação química e física. A qualidade dos filetes de pregado, embalados sob
atmosfera modificada, foi preservada durante um maior período, em comparação com os filetes em
AR. O ganho na vida útil deste produto foi no mínimo de 5 dias, quando armazenado a 2+1ºC com
atmosfera que continha 10% de O2 e mais de 40% de CO2. Este ganho, representou,
comparativamente aos filetes embalados em AR uma duplicação da vida útil do produto, e poderá
ser ainda maior, se a percentagem de CO2 utilizada na composição da atmosfera for de 80%. A
utilização de uma embalagem com atmosfera modificada consegue então, um aumento
considerável da vida útil dos filetes de pregado, que poderá justificar o investimento dos produtores
neste tipo de apresentação. O processamento moderado (o corte dos filetes) e a embalagem com
atmosfera protectora, origina um produto que pode ficar mais tempo no mercado, não havendo uma
grande perda de vida útil, em relação à comercialização do peixe inteiro em gelo. Acima de tudo,
este produto ganha, em relação à forma tradicional de venda, uma maior comodidade de transporte
e preparação, no que concerne à percepção do consumidor, e um valor acrescentado, que pode
interessar ao produtor.
A carga microbiana foi o factor limitante da vida útil dos filetes de pregado, o que faz com
que a condições de higiene e qualidade inicial da matéria-prima, sejam dois factores essenciais para
conseguir manter a qualidade microbiológica dos filetes durante mais tempo. Ao cumprir as boas
práticas de fabrico e utilizar pregado de elevada qualidade, o produto final, neste caso, os filetes
embalados em atmosfera modificada, vão possuir também uma elevada qualidade inicial, que o tipo
de embalagem e o armazenamento refrigerado (2+1ºC) ajudarão a manter. Neste trabalho, a
temperatura de armazenamento foi constante. No entanto, a existência de quebras na cadeia de frio
durante a distribuição e o armazenamento deste tipo de alimento a temperaturas abusivas, promove
um aumento do desenvolvimento dos microrganismos, que faz aumentar a intensidade das
reacções de degradação. Este tipo de situação pode mesmo levar ao desenvolvimento de
microrganismos patogénicos sem que ocorram os sinais de degradação normais, que são inibidos
pela presença da atmosfera diferente.
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Um aumento do número de microrganismos presentes em pescado leva, normalmente, a
um aumento das reacções de degradação química. Esta dá origem a compostos voláteis, que
resultam, em primeiro lugar, da acção das bactérias sobre a fracção de azoto não proteico (ex:
aminoácidos livres, nucleótidos). O azoto básico volátil total (ABVT) é um dos índices mais
aplicados na avaliação da qualidade do pescado, existindo valores máximos legislados para a
comercialização de algumas espécies. Nos filetes de pregado em MAP a produção dos compostos
que fazem parte do ABVT sofreu uma grande inibição, principalmente nos filetes com maior tempo
de armazenamento. A TMA é o principal composto do ABVT durante a degradação de pescado
refrigerado. Como seria de esperar, devido à sua origem, a inibição do desenvolvimento dos
microrganismos levou a uma inibição da formação deste composto. De um modo empírico, poderá
dizer-se que nas embalagens em MAP ocorreu uma maior preservação do OTMA, que existe
naturalmente nos peixes marinhos e cuja presença é associada a um produto de elevada qualidade
química. De um ponto de vista prático, a inibição da formação das aminas voláteis, traduziu-se
neste trabalho, na ausência de cheiro “a peixe” no momento de abertura das embalagens com
atmosfera modificada. Estes dois parâmetros de qualidade apresentaram uma boa correlação com a
degradação dos filetes durante a refrigeração, sendo o ABVT o que permite uma maior distinção
entre os tipos de embalagem (com ou sem atmosfera modificada) e a TMA a que permite uma maior
distinção da qualidade dos filetes embalados com diferentes atmosferas modificadas.
As aminas biogénicas são produto de uma das reacções químicas de degradação que
podem ocorrer no pescado, e que mostraram neste trabalho, uma boa correlação com a qualidade
dos filetes ao longo do armazenamento. A presença destes compostos nos filetes de pregado não
dá origem a alterações das propriedades organolépticas (Bulushi et al., 2009), sendo a sua
pesquisa mais relacionada com questões de segurança do consumidor. A presença de histamina,
tiramina e β-feniletilamina foram associadas a casos de intoxicação de origem alimentar. Contudo,
nos filetes de pregado, os níveis referidos na legislação, para a histamina, e na literatura, para as
outras aminas, não foram ultrapassados, mostrando mesmo, uma formação de aminas bastante
inferior à encontrada em outras espécies de pescado, durante a degradação. Devido à inadequação
da concentração dos padrões utilizados, e a um baixo teor da maioria das aminas biogénicas
pesquisadas (<1mg/100g), a quantificação exacta de algumas aminas não foi possível na fase
inicial. Esta permitiu, porém, ter a percepção de que a formação de algumas aminas biogénicas
sofreu uma inibição devido à presença de uma atmosfera diferente, que inibiu o desenvolvimento
das espécies de microrganismos com capacidade de descarboxilar os aminoácidos que lhes dão
origem. Um exemplo será a putrescina, que foi a amina biogénica mais presente na degradação em
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AR, mas cuja presença foi esporádica e menos intensa nos filetes expostos a uma atmosfera
protectora.
As alterações que ocorrem ao nível físico estão muito relacionadas com as alterações
percepcionadas pelo consumidor. Estas foram monitorizadas, neste trabalho, somente através de
metodologias instrumentais. Uma maior formação de exsudados surge como uma das principais
desvantagens da utilização da atmosfera modificada. No entanto, através da utilização de um pad
no interior da embalagem, consegue-se manter a cuvete livre de acumulações de exsudados no
fundo, que iriam contribuíram negativamente para o aspecto geral do produto. Nas embalagens de
filetes de pregado em atmosfera modificada, apesar da formação de exsudados, a humidade
manteve-se constante, sendo possível esperar que, apesar de terem perdido mais água, tenham
mantido a sua suculência.
A cor dos filetes é uma das características que condiciona, de um modo directo, a escolha
do consumidor. A atmosfera modificada conseguiu, de um modo geral, uma maior preservação do
aspecto inicial dos filetes de pregado. A cor dos filetes em MAP tornou-se ligeiramente mais branca
devido ao efeito do CO2 sobre as proteínas sarcoplasmáticas, que promovem uma maior reflexão da
luz. Os filetes em AR foram adquirindo uma tonalidade mais escura e amarelada ao longo do tempo,
típica de um produto degradado. Os sinais de degradação não foram visíveis nos filetes em MAP,
apesar de estes apresentarem uma carga microbiana elevada, que no caso dos filetes embalados
com 40% de CO2 foi superior ao limite de aceitabilidade indicado pelo ICMSF (1986). Este facto
obriga a um maior controlo da qualidade deste tipo de alimentos, uma vez que os sinais que surgem
normalmente com a degradação (alteração da cor e aparecimento de cheiros), não estavam
presentes nos filetes em MAP.
A textura é normalmente a característica que pode ditar a rejeição do produto no momento
da prova. Neste trabalho, as alterações a este nível foram monitorizadas através de um método
instrumental. No entanto, apesar de se registar uma diminuição da firmeza do músculo, a maioria
dos dados registados nos filetes em MAP não apresentou uma correlação significativa com as
restantes alterações da qualidade monitorizadas. Para uma melhor caracterização da textura em
cada momento e em cada condição testada, deveria realizar-se um novo teste de textura diferente
ao efectuado neste trabalho, como por exemplo, a eventual determinação de um perfil de textura, ou
através da utilização de outro tipo de punção (ex.: punção esférico), embora as metodologias
seguidas neste trabalho sejam as que menos danificam a massa muscular e que necessitam de
uma menor espessura de músculo para a realização dos testes. No entanto não deve descartar-se a
hipótese de juntar outras metodologias na procura de uma melhor caracterização deste atributo. A
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junção dos resultados de vários testes de textura diferentes poderiam fornecer uma melhor
caracterização deste atributo.
A única forma de confirmar os dados obtidos através dos métodos instrumentais utilizados
seria através da realização de uma análise sensorial do produto. No entanto, os resultados obtidos
neste estudo revelam que o produto se mantém seguro e com qualidade ao nível microbiológico,
físico e químico, durante um maior período de tempo quando embalado em atmosfera modificada.
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