
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

NKARTHE GUERRA ARAÚJO 

 

 

 

 

QUALIDADE DE FILÉ DE TILÁPIA (Oreochromis niloticus) 

EMBALADO COM ATMOSFERA MODIFICADA 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

2014 

 



 

Nkarthe Guerra Araújo 

 

Qualidade de filé de tilápia (Oreochromis niloticus) embalado com 
atmosfera modificada 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, Centro de 

Tecnologia, Universidade Federal da 

Paraíba em cumprimento aos requisitos 

para obtenção do título de Mestre em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 

 

 

Orientador: Dr. José Marcelino Oliveira Cavalheiro 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A663q     Araújo, Nkarthe Guerra. 

                          Qualidade de filé de tilápia (Oreochromis niloticus) 

embalado com atmosfera modificada / Nkarthe Guerra 

Araújo.- João Pessoa, 2014. 

                          77f. : il. 

                          Orientador: José Marcelino Oliveira Cavalheiro 

                          Dissertação (Mestrado) - UFPB/CT 

                          1. Tecnologia de alimentos. 2. Pescado. 3. 

Deterioração.   4. Filetagem. 5. Teste de aceitação. 6. 

Refrigeração.                

         

 

      

 

     UFPB/BC                                                            CDU: 664(043) 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                         

                                                         

 

 

 

 

A Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo  

pela proteção e companhia, 

 em todos os momentos 

Dedico 



                                                                AGRADECIMENTOS 

 

A Deus que me colocou no mestrado e me deu total apoio para concluí-lo. Por ter me dado 

corajem de sair de casa para o ponto de ônibus “sozinha” durante as madrugadas, para fazer as 

cansativas viagens até Bananeiras e adquirir minhas amostras. Da mesma forma, por ter 

protegido minha vida, nas diversas vezes que fui “sozinha” para o Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos nos finais de semana e durante o recesso. Pelo conforto durante o 

último Natal, que não pode ser em família; pelo cuidado para com os meus em minha 

ausência; pela sabedoria concedida diante dos problemas ocorridos durante a fase dos 

experimentos, adiados por mais de dez meses; pelas lágrimas enxugadas nos momentos que 

precisei, ou apenas dependi de terceiros; pelo colo de pai, pelos conselhos de amigo, pela 

orientação em cada linha escrita neste trabalho. Por mesmo em meio as mais adversas 

situações, diante das inúmeras críticas ter conservado minha alegria e fortalecido muito mais a 

minha fé.  

A minha querida mãe Livramento Guerra, em especial. O ser mais importante e iluminado, o 

tesouro mais valioso da minha vida. Obrigada mamãe, você é e sempre será a principal 

responsável por minhas conquistas que sempre serão suas. Obrigada por ter cuidado de papai 

“sozinha” quando ele adoeceu momento este, que minha presença talvez trouxesse algum 

alívio, e eu me ausentei para concluir meus experimentos; obrigada pela confiança e pelas 

orações e intercessões constantes por nós a Deus e a Nossa Senhora. Obrigada por ter 

dedicado gratuitamente sua vida a mim e a nossa família. Ao meu amado pai, Manoel Araújo, 

que trabalhou incessantemente na agricultura junto com mamãe para criar a mim e aos meus 

seis irmãos e que mesmo diante das mais adversas dificuldades, sempre garantiu além do 

nosso sustento, nossa educação, formando assim, os cinco filhos que optaram por estudar. 

Nossos títulos de mestrado e doutorado são exclusivos de vocês!  

Aos meus irmãos Janduy, Jânio Magno, Jan Carlos, João Paulo, Pascally e Kamilla Guerra. 

Enfrentamos muitas dificuldades na vida e poucos foram os momentos que pudemos partilhar 

as alegrias e também as dores lado a lado. Acredito que melhores dias virão, em que 

poderemos nos reencontrar com mais frequência, e que os sofrimentos de outrora, serviram 

apenas para nos tornar fortes, perseverantes e, sobretudo, para mostrar o quanto somos 

especiais na vida um dos outros. 



A minha avó Josefa Leal, um dos meus maiores exemplos de vida e milagres. As minhas 

cunhadas pela torcida e aos quatro futuros tecnólogos de alimentos, meus pequenos sobrinhos, 

Lucas, Gabriel, Layse e Samuel Guerra.  

A Aline Nery (in memoriam). A minha irmã de coração, Ana Lídia Macêdo que esteve 

presente nos momentos mais difíceis de minha vida. A Carol Andrade, Mariane Damásio, 

Rafaela Barbosa e Israela Ramos pela perfeita convivência, amizade, respeito e compreensão 

em todos os momentos. 

 A Gabriel Dias, Thaísa Abrantes, Angela Lima e em especial, a Luciana Trigueiro de 

Andrade pelo apoio durante o mestrado. 

Ao comerciante George Uchoa da feira de peixe da praia de Tambaú. Pessoa humilde e de 

grande coração que através do seu conhecimento facilitou meu caminho durante a missão 

quase impossível de encontrar tilápias com as características exigidas pela minha pesquisa.  

Aos funcionários e alunos que juntos formaram a equipe de análise sensorial, sem a 

participação dos quais, esta não seria possível.  

A Wesley Ferreira pela amizade, dedicação e colaboração na execução das análises de 

proteínas e bases voláteis. Aos técnicos, Gilvandro, em especial, e June Ane, pelas 

orientações e auxilio nos laboratórios. A Cândido do Laboratório de Tecnologia de Alimentos 

(LTA) que me deu o suporte diário necessário para a execução das análises de atividade de 

água. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio 

financeiro.  

Ao prof. José Marcelino Oliveira Cavalheiro pela orientação e oportunidade em trabalhar com 

tecnologia de pescado. A profª. Jane pela confiança em permitir o uso do Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos em sua ausência, incluindo o recesso e finais de semana. A profª. 

Marciane Magnani pelo apoio no início do mestrado. A profª Alda Lúcia pela amizade e 

auxílio na aquisição das amostras. Ao prof. Flávio Horonato pelas orientações na parte da 

análise estatística dos dados e por ter me apoiado no momento em que recebi a não aprovação 

da prorrogação do exame de qualificação. A profª. Marta da Conceição e ao prof João 

Andrade, pela presença em minha banca e pelas sugestões e correções nela apresentadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para 

 que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, 

 mas graças a Deus, não sou o que era antes”. 

 (Marthin Luther King) 



RESUMO 

ARAÚJO, N.G. Qualidade de filé de tilápia (Oreochromis niloticus) embalado com 

atmosfera modificada. 2014. 77f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.  

A tilápia do Nilo, segunda espécie de peixe mais cultivada no mundo, destaca-se, no Brasil, 

como a principal, sendo o filé a forma preferida de consumo. Entretanto, devido as reações 

químicas, enzimáticas e microbiológicas presentes em seu músculo, favorecidas pela presença 

do oxigênio, encontrado em elevadas concentrações na atmosfera normal, é também 

considerada um alimento altamente perecível. Deste modo, diversos trabalhos vem sendo 

realizados com o objetivo de prolongar sua vida de prateleira. Nesta pesquisa foi avaliada a 

embalagem com atmosfera modificada aliada a refrigeração. Para execução dos experimentos, 

tilápias com peso entre 700g e 800g foram adquiridas no município de Bananeiras-PB e 

transportadas em caixa térmica com gelo na proporção 2:1 para o Laboratório de Tecnologia 

de Pescado da Universidade Federal da Paraíba, onde inicialmente foram submetidas as etapas 

de evisceração, descabeçamento, lavagem, remoção da pele e filetagem. Os filés obtidos 

foram, então, submetidos aos diferentes tratamentos, sendo que, a amostra controle, foi 

acondicionada em embalagem convencional (polietileno) a 4 ± 1°C, enquanto, nos 

tratamentos com atmosfera modificada, foram acondicionadas a mesma temperatura, em 

embalagens de nylon-polietileno com remoção do ar (vácuo) e duas diferentes misturas de 

gases: 80% CO2+ 20% O2 e 100% CO2. Durante todo o período de armazenamento, foram 

realizadas análises microbiológicas, físicas, químicas e sensoriais. Verificou-se que os 

tratamentos com 100% CO2 seguido pelo vácuo não favoreceu o desenvolvimento de 

Clostridium sulfito redutores e foram mais eficazes na inibição do crescimento de bactérias 

psicrotróficas e de micro-organismos do grupo coliformes, estendendo a vida de prateleira dos 

filés de seis dias para 22 e 20 dias, respectivamente. Pelos resultados das análises físicas e 

químicas, observou-se que estes tratamentos também foram mais eficazes na manutenção de 

suas características de frescor por mais tempo (17 e 20 dias) sem, contudo, afetar seu valor 

nutricional. Entretanto, a modificação da atmosfera normal, especialmente com elevadas 

concentrações de CO2 afetou a qualidade sensorial dos filés ao longo do período de 

armazenamento, limitando sua vida de prateleira, sendo o tratamento a vácuo o que manteve 

os atributos sensoriais inalterados por mais tempo (12 dias). Recomenda-se deste modo, nas 

condições propostas desta pesquisa, o acondicionamento a vácuo para a conservação do filé 

de tilápia do Nilo.  

 

Palavras-chave: deterioração, filetagem, gás carbônico, pescado, teste de aceitação, 

refrigeração 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

ARAUJO, N.G. Quality fillet of tilapia (Oreochromis niloticus) packed under modified 

atmosphere. 2014. 77f. Dissertation (master's degree in Food Science and Technology). 

Federal University of Paraíba, João Pessoa. 

The Nile tilapia second most widely cultivated species of fish in the world, stands out in 

Brazil as the main, with the filet the preferred form of consumption. However, due to the 

chemical, microbiological and enzymatic reactions present in your muscle, favored by the 

presence of oxygen, found in high concentrations in normal atmosphere, is also considered a 

highly perishable food. Thus, many works have been performed in order to prolong their shelf 

life. In this research a modified atmosphere packaging combined with refrigeration was 

studied. To run the experiments , tilapia weighing between 700g and 800g were purchased in 

the city of Bananeiras-PB and transported in insulated box with ice in a 2:1 ratio to the 

Laboratory of Fish Technology, Federal University of Paraiba , where the originally 

underwent steps of gutting , heading, washing, removal of skin and filleting. The fillets were 

then subjected to different treatments, with the control sample, was packaged in conventional 

packaging (polyethylene) at 4 ± 1°C, while in modified atmosphere treatments were 

conditioned at the same temperature in nylon - polyethylene containers with removal of the 

air (vacuum) and two different mixtures of gases: 80%CO2 + 20%O2 and 100%CO2. 

Throughout the storage period, microbiological, physical, chemical and sensory analysis was 

conducted. It was found that the treatments with 100% CO2 followed by vacuum did not favor 

development and sulfite -reducing Clostridium were more effective in inhibiting the growth of 

psychrotrophic bacteria and coliform microorganisms, extending the shelf life of the fillets for 

six days 22 e 20 days, respectively. The results of physical and chemical analysis, it was 

observed that these treatments were more effective in maintaining its characteristics of 

freshness for longer (17 and 20 days ) without , however, affecting its nutritional value. 

However, the modification of the normal atmosphere, especially at high CO2 concentrations 

affect the sensory quality of the steaks over the storage period, limiting its shelf life, and the 

vacuum treatment which kept the sensory attributes unchanged for longer (12 days). It is 

recommended therefore, under the proposed conditions of this research, packaging under 

vacuum to preserve the fillet of Nile tilapia.  

Keywords: deterioration, filleting, carbon dioxide, fish, acceptance testing, refrigeration 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        O Brasil apresenta o maior potencial mundial para a produção de pescado, com 8.500 

km
2 

de costa marítima, cinco milhões de hectares de reservatórios e 12% do total de reservas 

de água doce do planeta, quanto ao consumo, constata-se que apenas cerca de 10% da 

população tem o hábito de introduzi-lo em sua dieta (SILVA et al., 2012). Bombardelli; 

Syperreck e Sanches (2005) atribuem este consumo inexpressivo a falta de qualidade, 

diversidade e praticidade do pescado. 

        Aliada a este potencial de produção, a tilápia do Nilo, vem sendo o peixe mais cultivado 

no Brasil, destacando-se das demais espécies, por suas características genéticas, reprodutivas 

e especialmente, mercadológicas, sendo o filé a  forma preferida de consumo. Agregado a esta 

preferência, o processo de filetagem  é considerado o ponto crítico de controle do 

beneficiamento, haja vista que é durante esta etapa que ocorre a maior contaminação 

bacteriana do pescado. Deste modo, visando assegurar sua qualidade microbiológica, físico-

química e sensorial, surge a necessidade do desenvolvimento de pesquisas com tecnologias 

modernas, de dois ou mais métodos de conservação que prolongue sua vida de prateleira e ao 

mesmo tempo, mantenha suas características nutricionais inalteradas (MONTEIRO et al., 

2012). 

        Dentre estas  tecnologias, sobressai a embalagem com atmosfera modificada, que 

segundo Santos e Oliveira (2012), junto a refrigeração, são técnicas brandas de preservação, 

cada dia mais aceita no mercado mundial, visto que além de manter as características 

nutricionais dos alimentos, prolonga sua vida de prateleira. Este aumento da vida de prateleira 

de alimentos que dispõe desta tecnologia, está relacionado, sobretudo, ao efeito dos gases da 

embalagem com atmosfera modificada, que se baseia no aumento da concentração de CO2 

que retarda o desenvolvimento de microrganismos patogênicos e deteriorantes e da redução 

e/ou remoção do O2 (MANTILLA et al., 2010), que em concentração normal, promove o 

crescimento  de microrganismos aeróbios, responsáveis pelas alterações  de cor, odor, sabor, 

textura e por reações quimicas e enzimáticas indesejáveis (TEODORO; ANDRADE; MANO, 

2007). 

        A melhoria na qualidade e oferta do filé de tilápia do Nilo, sobretudo por métodos 

simples e de baixo custo, poderia contribuir com um aumento mais expressivo em seu 

consumo, trazendo benefícios a saúde do consumidor, uma vez que, além do elevado valor 
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nutritivo, especialmente como fonte de proteínas, esta espécie apresenta também um baixo 

teor lipídico.  

        Apesar da grande diversidade de trabalhos relacionados aos efeitos da embalagem com 

atmosfera modificada sob a vida de prateleira de peixes, pesquisas que relacionem as 

alterações nas características físicas, quimicas, microbiologicas e sensoriais, de filé de tilápia 

do Nilo, bem como a definição da melhor atmosfera de acondicionamento a 4 ± 1°C para sua 

conservação ainda são escassos.  

        Neste contexto, objetivou-se estimar a vida de prateleira de filés de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) acondicionados em embalagem convencional e com atmosfera 

modificada pela realização de análises microbiológicas, físicas, químicas e sensoriais, bem 

como determinar o tratamento mais eficaz para sua conservação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1Produção nacional de tilápia  

 

        Nos últimos anos, a aquicultura tem sido a principal atividade responsável pela oferta de 

pescado no cenário mundial. De 1970 a 2008, contribuiu consideravelmente com um aumento 

de 3,9% para 36,9%, na produção, impondo-se como atividade pecuária, especialmente no 

Brasil, onde atualmente é praticada em todo o território nacional (CAVALLI; DOMINGUES; 

HAMILTON, 2011).  Dentre os segmentos desta atividade, a tilapicultura vem ganhando 

espaço tanto no cenário nacional como internacional (ARAÚJO et al., 2011) com destaque 

para a Oreochromis sp, considerada a segunda espécie mais cultivada no mundo (CYPRIAN 

et al., 2013). 

       A tilapicultura havia se firmado especialmente com o cultivo em sistemas extensivos e 

semi-intensivos, contudo, com a expansão mundial do cultivo de tilápias, aliado a escassez de 

água doce e a competição do setor agrícola com as atividades urbanas, a produção está mais 

concentrada no sistema intensivo (GULLIAN-KLANIAN;ARÁMBURU-ADAME, 2013). 

Segundo Scorvo Filho et al. (2010), com um importante potencial hídrico e ambiental, o 

Brasil destaca-se como grande fornecedor de pescado para o exterior, cuja produção nacional 

está voltada sobretudo para o cultivo de tilápia, ocupando assim, a segunda posição mundial 

de produção desta espécie.  

       Em 2010 a produção nacional de pescado atingiu aproximadamente 479.400 t, onde as 

regiões Sul e Nordeste responderam por cerca de 61% do volume produzido (Figura 1), sendo 

155.450 t provenientes do cultivo de tilápia. Nas demais regiões do Brasil, porém, apenas a 

Sudeste destaca-se no cultivo desta espécie, principalmente com a expansão do cultivo em 

tanques rede em reservatórios da região oeste e norte de São Paulo, no sul de Minas Gerais e 

na divisa entre São Paulo e Paraná, onde a produção é destinada aos supermercados, 

frigoríficos e pesque-pagues.  Na  região Nordeste, a produção está concentrada sobretudo nos 

açudes do Ceará, em reservatórios do Rio São Francisco no estado da Bahia, em Pernambuco 

e Alagoas (KUBITZA et al., 2012).  
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Figura 1- Produção nacional de pescado (2010) 

  

 

 

Fonte: Kubitza et al. (2012) 

 

        No estado da Paraíba, Bananeiras é o município que apresenta melhores condições 

edafoclimáticas e hídricas ao desenvolvimento e possível expansão da tilapicultura. Tem 

significativo número de estabelecimentos rurais produtores de tilápia, onde quase toda a 

produção é proveniente do cultivo em sistema semi-intensivo. Bananeiras está situado na 

microrregião do brejo paraibano, localizado a 135 km de João Pessoa, (LIMA et al., 2009).   

 

2. 2 Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

 

        Tilápia é o nome comum correspondente a um dos três principais gêneros de peixes da 

família Cichlidae. São espécies nativas da África e do Oriente Médio e foram introduzidas no 

mundo inteiro com uma rápida expansão durante a última década em decorrência dos avanços 

tecnológicos, associados à intensificação de práticas da aquicultura (ZHEN-HUA et al,. 

2011). Do ponto de vista comercial, Sales e Maia (2012) destacam que a Oreochromis sp é a 

espécie mais importante para todas as regiões brasileiras, especialmente para a região 

Nordeste. Nesta, bem como no Brasil, a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) proveniente 

de Bouaké (Costa do Marfim) localizado na África foi introduzida pela primeira vez, no 

estado do Ceará em 1971, pelo Departamento de Obras Contra as Secas (DNOCS) e em 1996 

a Associação de Produtores de Alevinos do Paraná (ALEVINOPAR) e a Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB) importaram alevinos da Tailândia, assim, as 

linhagens de tilápia do Nilo existentes no Brasil possuem duas origens (SIMÕES et al., 2007). 
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A tilápia do Nilo (Figura 1) é facilmente identificável por apresentar listras verticais na 

nadadeira caudal, coloração metálica, corpo alto e curto e cauda pequena, sendo a origem do 

seu nome decorrente de sua procedência, o rio Nilo (HONORATO et al., 2013). 

 

Figura 2- Tilápia do Nilo 
 

 

        

        As tilápias são consideradas peixes típicos de regiões de clima quente sendo a faixa 

ótima de temperatura para seu crescimento de 25° C a 30°C, apresentam uma baixa exigência 

em oxigênio dissolvido, suportam uma larga faixa de pH, variando de 5,0 a 9,0 (FERREIRA 

et al., 2011) embora considerada espécie de água doce, segundo Reidel et al. (2005) crescem e 

se reproduzem bem em água salgada, além de tolerar grandes concentrações de amônia tóxica 

na água de cultivo, destacando-se assim, da maioria dos peixes.  A tilápia do Nilo, em 

especial, destaca-se como a espécie mais interessante para a produção, em virtude de sua 

elevada taxa de crescimento, fácil adaptação aos diversos sistemas de criação (ALVES et al., 

2010), baixo preço, aceitação de alimentos variados e capacidade do aproveitamento de 

alimentos naturais em viveiros, resistência a doenças, habilidade para reprodução em cativeiro 

e obtenção de alevinos facilmente revertidos sexualmente (MORAES et al., 2009; SILVA et 

al., 2009). A importância da reversão sexual está relacionada a preferência dos machos para 

comercialização, uma vez que apresentam melhor crescimento e desempenho na engorda do  

que as fêmeas, visto que estas utilizam grande parte de suas reservas energéticas para 

atividades reprodutivas, além de não se alimentar durante o período de incubação oral dos 

ovos, característica esta que  justifica o desenvolvimento da reversão sexual de larvas, cuja 

prática consiste na introdução de rações contendo esteroides sexuais sintéticos em sua 

alimentação (BORGES et al., 2005), ou banhos de imersão, ambos indicados também para 

evitar a superpopulação no ambiente de cultivo (ZANARDI et al., 2011). 
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        No Brasil, a filetagem é a principal forma de processamento da tilápia destinada a 

exportação para o mercado norte americano e europeu, tendo em vista a preferencia de ambos 

pelo filé fresco. O filé congelado também apresenta importancia significativa, não apenas para 

a exportação, mas, também para o mercado interno (BOMBARDELI et al., 2005; GJEARDE 

et al., 2012). Contudo, o processamento é uma das etapas mais importantes na manutenção da 

qualidade, devendo preservar, sobretudo o frescor e os nutrientes vitais, cuja conservação 

depende principalmente do tempo e da temperatura de armazenamento, que estão diretamente 

relacionados a sua vida de prateleira (FOCK-LAI; SAN-CHEONG, 2011). Dentre os fatores 

relacionadas a preferência da tilápia do Nilo na forma de filé, tanto pelo mercado interno 

quanto externo, destaca-se as características organolépticas de sua carne, que apresenta cor 

branca, sem espinha, textura firme, aspecto fibroso e suculento, sabor apreciável, elevado 

valor nutricional (OMENA et al., 2010) e baixo custo, características estas que vem 

impulsionando a expansão desta espécie no Brasil (CUNHA et al., 2013).  

 

2.3 Valor nutricional e consumo de pescado no Brasil 

 

         De acordo com Silva et al. (2009), embora a piscicultura venha se destacando como uma 

alternativa de alimentos de elevado valor nutricional, a produtividade encontra-se abaixo da 

ideal, de forma que o estudo das espécies deve ser priorizado para melhoria do desempenho 

animal e de tecnologias que aperfeiçoem as atividades no processamento do pescado. Neste 

contexto, diversos trabalhos tem destacado a grande utilidade do pescado como fonte 

alimentar devido a sua composição equilibrada, fácil digestão e diversidade de sabores. 

Entretanto, esta composição varia em função de fatores diversos, dentre os quais, espécie, 

idade, meio de cultivo, tipo de alimentação, época de captura e peso de abate (ANDRADE et 

al, 2009). Segundo Simões et al. (2007), o conhecimento da composição química do pescado 

é fundamental para a padronização de produtos com base em critérios nutricionais, visto que 

fornece subsídios para decisões de caráter dietético. 

        De modo geral, o pescado destaca-se sobretudo como fonte de proteínas de elevado valor 

biológico, variando de 15 a 25%. Apresenta todos os aminoácidos essenciais a alimentação 

humana sendo estes de elevada digestibilidade (acima de 95%) e absorção pelo organismo 

(SOARES et al., 2012), elevado teor de ácidos graxos poliinsaturados, especialmente os das 

séries ômega-3 e ômega-6, (STEVANATO et al., 2007). Além disto, contém minerais, 

principalmente, cálcio e fósforo, vitaminas A, D e do complexo B e são importantes na 
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prevenção de doenças cardiovasculares, no desenvolvimento de células cerebrais no feto e nos 

recém-nascidos (HAJA-ISA ; CARVALHO, 2011). 

         Sales e Maia (2012) destacam que a composição do peixe varia não apenas entre 

espécies diferentes como também entre indivíduos da mesma espécie e assim, analisaram a 

composição centesimal de filé de tilápia do Nilo, obtendo 19,3% de proteínas, 4,9% de 

lipídeos e 2,0% de cinzas. Segundo esses autores, os valores médios de lípideos e de proteínas 

permitem classificar a Oreochromis niloticus na categoria “A”, de peixes magros, em que 

apresentam baixo teor de gordura (<5%) e elevado teor proteico. Simões et al. (2007) 

analisando também o filé de tilápia nilótica obtiveram o mesmo teor de proteínas (19,3%), 

contudo, o conteúdo lipídico e de cinzas foi inferior, 2,60% e 1,09%, respectivamente. Moura 

et al. (2009) analisando a mesma espécie, obtiveram valores variando de 13,72% a 18,25% de 

proteínas, 0,6 a 1,9% de lipídeos e 0,6 a 1,0% de cinzas. 

        Apesar dos benefícios decorrentes da ingestão de pescado, no Brasil, seu consumo está 

muito abaixo do observado em países desenvolvidos como Japão, Espanha e Inglaterra 

(HAJA-ISA; CARVALHO, 2011) e do indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

que recomenda a ingestão de no mínimo 12 kg por pessoa ao ano, enquanto o consumo do 

brasileiro é de apenas 9,03 kg por pessoa/ano (FREITAS et al., 2012) o que segundo Sary et 

al. (2009) pode está relacionado a oferta, desconhecimento dos processos de preparo do 

produto, preço e condições de qualidade de comercialização. Contudo, devido a excelente 

qualidade nutricional segundo Moura et al. (2009), seu consumo vem sendo amplamente 

incentivado no Brasil, em campanhas publicitárias e governamentais, como a Campanha 

Nacional de Incentivo ao Consumo do Pescado organizada pela Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca (SEAP/PR). 

        No Brasil, em termos regionais, o Norte apresenta um consumo de pescado de 

38,1kg/percapita/ano, muito superior as regiões Sudeste (5,5kg/percapita/ano), Sul 

(3,1kg/percapita/ano) e Centro Oeste (3,4kg/percapita/ano). O Nordeste também destaca-se 

com excelente colocação, onde o consumo também é mais expressivo em relação a média 

nacional (SARTORI; AMANCIO, 2012). De acordo com Martins e Oetter (2010), nas regiões 

Norte/Nordeste o consumo está concentrado especialmente entre as famílias de baixa renda, 

cujo consumo em 2003 foi de 6 kg/hab, entre famílias com renda mensal inferior a R$ 600,00, 

enquanto nas que apresentaram renda mensal superior a R$ 3.000,00, este foi inferior, 

3kg/hab. 

       Em pesquisa sobre o hábito do consumo de pescado, realizada em supermercados e feiras 

livres com mulheres de classe média em diversas capitais brasileiras, Kubitza (2002) observou 
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que este, se dá pelo prazer e pela ideia de benefício a saúde que os consumidores tem sobre o 

produto. Contudo, fatores como a inabilidade em reconhecer o frescor, a presença de 

espinhas, a incoveniência ou tempo para preparar o peixe bem como o preço mais elevado em 

relação a outras carnes afetam a decisão de compra. Segundo Sartori e Amancio (2012), o 

consumo de pescado está associado aos padrões socioeconômicos da população. Em pesquisa 

desenvolvida por Martins e Oetter (2010) foi comparado o valor nutricional e o preço de 

diferentes espécies e constatou-se que um número significativo de espécies de elevado valor 

nutricional são comercializadas a baixo custo, o que facilita seu consumo pela população. Isto 

significa que independente da espécie, o pescado é um alimento nutritivo e o preço, 

considerado elevado em relação a outras carnes pode não exercer uma influência expressiva 

em seu consumo. 

        Segundo Bombardelli et al. (2005), a reduzida preferência do pescado pelo consumidor 

em relação a outras carnes  deve-se especialmente aos problemas sanitários e tecnológicos dos 

mesmos, que resultam em produtos de aparência indesejável, de difícil preparo e sem frescor, 

destacando que se estes oferecessem uma boa forma de apresentação, com cortes adequados e 

embalagens de qualidade, facilmente apresentariam competitividade com os demais 

segmentos industriais produtores de carne. Para Escudini et al. (2010), a elevada 

perecebilidade de peixes de água doce é um dos fatores que afetam seu consumo e 

comercialização, uma vez que os consumidores preferem o produto fresco. 

 

2.4 Deterioração do pescado 

 

        A deterioração pode ser definida como uma série de mudanças pós-mortem na 

musculatura do pescado onde o odor é um dos principais atributos afetados, constituindo um 

dos fatores determinantes de sua aptidão ao consumo, uma vez que está diretamente 

relacionado as condições de comestibilidade (PEREIRA; FONSECA, 2011).  Após o período 

pós-mortem a deterioração do pescado avança com o tempo de exposição e estocagem, onde a 

velocidade de decomposição irá depender da manipulação, do manejo durante o abate e da 

conservação, além da atividade enzimática, da rancificação lipídica e da ação dos micro-

organismos que faz parte de sua microbiota normal (FOGAÇA; SANT’ANA, 2009). Segundo 

Lanzarani et al. (2011), independente da espécie, está presente principalmente na superfície 

corporal, vísceras e guelras, além da microbiota saprófila inerente ao ambiente, podendo ser 

contaminado tanto pela água de cultivo quanto durante o processamento  e armazenamento 

inadequado. 
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        Para Lopes et al. (2012), no Brasil, a ausência de boas práticas durante a manipulação do 

pescado é determinante para a baixa qualidade, de modo que a adoção de medidas corretas 

como a conservação adequada pelo frio bem como a manutenção de práticas higiênicas 

podem reduzir o risco de doenças  ocasionadas por micro-organismos patogênicos, 

possibilitando a obtenção de um produto de boa qualidade no final de sua cadeia produtiva. Já 

segundo Silva et al. (2008) a perda de qualidade inicial do pescado não está relacionada com a 

atividade microbiana, mas, é decorrente de mudanças autolíticas.  

        A autólise é o processo de hidrólise de proteínas e gorduras do músculo do pescado pela 

ação de enzimas proteolíticas e lipolíticas, representadas pelas proteases e lípases 

respectivamente. As alterações autolíticas são responsáveis pela perda da qualidade inicial do 

pescado fresco, contudo, pouco contribui para a deterioração do pescado refrigerado 

(SOARES; GONÇALVES, 2012). Almeida et al. (2005) relatam que estas modificações 

autoliticas são decorrentes também da atividade microbiana, uma vez que, diversos micro-

organismos particularmente Pseudomonas spp também desempenham papel importante na 

degradação das proteínas do músculo do pescado. De acordo com Mohan et al (2012) além de 

Pseudomonas, a deterioração bacteriana em pescado refrigerado acondicionado em condições 

aeróbias é resultante especialmente da ação de micro-organismos gram-negativos 

psicrotróficos,  como, Shewanella e Flavobacterium spp. Segundo Masniyom (2011) tanto a 

ação das enzimas quanto a dos micro-organismos sobre as proteínas do músculo do pescado 

provocam perdas em sua funcionalidade e consequentemente o valor nutricional é afetado. 

        Para Teodoro; Andrade; Mano (2007), à deterioração microbiana está relacionada à 

elevada atividade de água, ao pH neutro e a presença de uma elevada carga microbiana que 

depende, além da água de origem, do método de captura, transporte, evisceração e da retenção 

de pele em pequenas porções do músculo, onde o  desenvolvimento de micro-organismos 

deteriorantes leva à formação de produtos como a trimetilamina, amônia e compostos 

sulfurados voláteis, que mesmo em quantidades pequenas, provocam alterações no odor e 

sabor indesejável do pescado. Embora Pseudomonas sejam consideradas as principais 

bactérias responsáveis pela rápida deterioração do pescado processado, resultando em perdas 

na produção, micro-organismos contaminantes como a Salmonella sp., Staphylococcus 

coagulase positiva e coliformes termotolerantes também podem ser encontrados 

(CARBONERA et al., 2011). Deste modo é importante desenvolver pesquisas que permitam 

identificar os micro-organismos responsáveis pela deterioração (BRITTO et al., 2007). 

       Segundo Yesudhason et al. (2009), a vida de prateleira do pescado é limitada pelo ar 

normal que acelera além do crescimento de micro-organismos deteriorantes aeróbios, o efeito 
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químico do oxigênio presente na atmosfera. A oxidação lipídica resulta em alterações 

indesejáveis, que estão relacionadas ao sabor e a textura (SIVERTSVIK et al., 2002) e 

ocorrem devido as reações de oxidação e consequente formação de peróxidos, que são 

responsáveis pela rancificação, decorrente do teor lipídico do pescado que contém grandes 

quantidades de ácidos graxos insaturados facilmente oxidáveis (NAZEMROAYA et al., 2009; 

OLIVEIRA et al., 2008). Tendo em vista que a rancificação também é um dos fatores 

relacionados a deterioração do pescado durante o armazenamento,  Ribeiro et al. (2010) 

destacam que além do controle microbiológico, é importante também, realizar o controle de 

qualidade por métodos sensoriais e químicos.  

       Dependendo de fatores diversos, especialmente da carga microbiana inicial e da 

temperatura de armazenamento, a vida de prateleira do peixe refrigerado pode ser estabelecida 

em torno de 2 a 5 dias, tempo que pode ser considerado suficiente para a distribuição local do 

produto, contudo, para a comercialização a longas distâncias, a combinação de outros 

métodos de conservação aliado a refrigeração pode ser mais eficiente (LOPES et al., 2004). 

Segundo Yilmaz et al. (2009), diante da elevada deterioração microbiana e das reações 

bioquímicas do pescado fresco em condições de armazenamento sob refrigeração, a indústria 

do mesmo tem sido motivada a pesquisar técnicas capazes de manter seu frescor. Neste 

contexto, a embalagem com atmosfera modificada destaca-se como um método de 

conservação bastante promissor, que pode ser utilizado para prolongar sua vida de prateleira, 

pelo controle de suas reações químicas, enzimáticas e microbiológicas durante o 

armazenamento (CUNHA et al., 2013). 

 

2.5 Embalagem com atmosfera modificada (EAM) 

 

         As técnicas para embalar alimentos evoluíram consideravelmente nas últimas décadas, 

respondendo a necessidade da manutenção de segurança e no aumento da vida de prateleira de 

produtos alimentícios com uma melhor relação custo-benefício, correspondendo as exigências 

dos consumidores bem como a questões ambientais (SANTOS; OLIVEIRA, 2012). Neste 

contexto, a embalagem com atmosfera modificada, atualmente tem sido objeto de muitas 

pesquisas, e tem se destacado principalmente na conservação de alimentos refrigerados, de 

baixa acidez, minimamente processados e perecíveis ou semi-perecíveis (SINGH et al., 2010) 

como o filé de tilápia. Outra estratégia deste método é prevenir alterações indesejáveis nas 

características nutricionais e sensoriais dos alimentos (SKANDAMIS; NYCHAS, 2002). 
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        A vida de prateleira de alimentos perecíveis conservados em atmosfera normal é limitada 

sobretudo pelo efeito do oxigênio atmosférico que promove o crescimento de micro-

organismos aeróbios, produtores de alterações na cor, odor, sabor e textura, acarretando assim 

a perda de sua qualidade. A modificação da atmosfera normal, por sua vez, prolonga sua vida 

de prateleira, atendendo a demanda de consumidores ávidos por alimentos frescos, sem 

nenhum aditivo químico (TEODORO; ANDRADE; MANO, 2007). O principio básico da 

embalagem com atmosfera modificada é portanto retardar o crescimento de micro-organismos 

patogênicos ou deteriorantes a partir da redução da concentração normal de oxigênio e 

aumentar a concentração de CO2 que apresenta efeito inibidor sobre os micro-organismos 

(YESUDHASON et al., 2009).  

        A primeira forma de embalagem com atmosfera modificada desenvolvida foi a 

embalagem a vácuo, sendo esta empregada comercialmente para produtos como queijos, café 

moído, carnes curadas (MANTILLA et al., 2010) e segundo Li et al. (2008), atualmente, o 

acondicionamento a vácuo, seguido pelo armazenamento refrigerado é também o método 

mais eficazes  para a extensão da vida de prateleira de carnes frescas. O acondicionamento 

nesta atmosfera consiste na remoção do ar contido na embalagem, controlando assim a ação 

enzimática, o desenvolvimento de micro-organismos e as reações de oxidação, que são os 

principais responsáveis pela deterioração, especialmente do pescado, permitindo assim, 

prolongar sua vida de prateleira, minimizando gastos com o congelamento e promovendo sua 

oferta com qualidade e baixo custo (ECHEVENGUÁ et al., 2008; MONTEIRO et al., 2012; 

PRENTICE; SAINZ, 2004). Apesar destes aspectos positivos, existe uma grande preocupação 

relacionada ao crescimento de psicrotróficos patógenos em produtos refrigerados neste tipo de 

embalagem (SKANDAMIS; NYCHAS, 2002) bem como do crescimento de patógenos como 

o Clostridium botulinum (SOCCOL et al., 2005). 

       A EAM pode ser formada apenas pela respiração do produto, formando a atmosfera 

modificada passiva, ou intencionalmente, pela substituição da atmosfera normal por uma 

mistura gasosa, conhecida como atmosfera modificada ativa, sendo que em ambas, a 

atmosfera inicial se altera gradualmente, à medida que os gases se difundem através do filme 

da embalagem (SAPATA et al., 2010). No acondicionamento a vácuo, onde o ar é removido e 

a embalagem é posteriormente selada, a atmosfera no interior da embalagem provavelmente 

sofre alterações durante o armazenamento, devido a um aumento de 10 a 20% na quantidade 

de CO2 produzido pela atividade microbiana sendo este CO2 residual provavelmente, o 

responsável pela inibição do crescimento de micro-organismos indesejáveis durante o 

armazenamento neste tipo de atmosfera (SOCCOL; OETTERER, 2003).  
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        Além da atmosfera a vácuo, três gases em especial, são extensivamente utilizados em 

atmosfera modificada, o oxigênio, o nitrogênio e principalmente o gás carbônico de forma 

associada ou isolada (SOCCOL et al., 2005). Outros gases também são empregados, como o 

óxido de nitrogênio, etano, cloro e o monóxido e dióxido de enxofre, entretanto estes são 

utilizados apenas em condições experimentais devido as restrições de segurança e elevado 

custo. Os gases hélio, argônio, xenônio e neônio também têm sido avaliados para uso em 

atmosfera modificada, uma vez que são inertes e servem bem como gases de enchimento 

(ARVANITOYANNIS; STRATAKOS, 2012). 

         A mistura gasosa utilizada deve ser baseada na carga microbiana capaz de se 

desenvolver no produto, na sensibilidade do mesmo ao CO2 e ao O2 e pela estabilidade da cor 

desejada (MANTILLA et al., 2010). Segundo Ylmaz et al. (2009) o dióxido de carbono reduz 

as taxas de respiração, a atividade catabólica e o crescimento dos micro-organismos, sendo as 

bactérias gram negativas inibidas por sua presença e as gram-positivas mais resistentes. O 

nitrogênio atrasa o ranço oxidativo e inibe o crescimento de micro-organismos aeróbios 

enquanto que níveis baixos de oxigênio são aplicados para reduzir o crescimento de micro-

organismos anaeróbios. Para Velu et al. (2013) a presença de O2 é indispensável para inibição 

de micro-organismos deteriorantes como fungos e patógenos, como Clostridium botulinum. 

Diante dos riscos que este patógeno oferece, Mantilla et al. (2010) relata que alimentos 

acondicionados em EAM devem apresentar no mínimo um dos seguintes requisitos 

antibotulínicos: Atividade de água inferior a 0,93; pH menor ou igual a 4,6, ser curado com 

NaCl ou NO2; não conter patógenos; ser acondicionado sob congelamento ou mantido em 

temperatura inferior ou igual a 4°C ou a validade comercial deve ser limitada  (inferior a dez 

dias). Contudo, de acordo com ; Prentice E Sainz (2004), o risco do desenvolvimento de 

Clostridium botulinum só deve ser considerado em casos abusivos de temperatura ou por 

armazenamento muito prolongado.   

      A mistura gasosa mais conveniente para a conservação de peixe bem como os efeitos dos 

gases em suas características durante o armazenamento ainda não está totalmente definida 

(GUEDES et al., 2006). Singh et al. (2010)  reportam que concentrações baixas, com até 10% 

de CO2 foram suficientes para retardar o crescimento bacteriano e níveis mais elevados de 

CO2 foram mais eficientes na inibição do crescimento de micro-organismos como 

Staphylococcus aureus, Salmonella, Escherichia coli e Yersinia enterocolitica. Apesar de suas 

limitações em pesquisas com peixes, observou-se que o uso de atmosfera com 100% de CO2 

apresentou um aumento na vida de prateleira do produto (LOPES, et al., 2004; TEODORO; 

ANDRADE; MANO, 2007). Contudo, elevadas concentrações de CO2 podem provocar 
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modificações indesejáveis nas características sensoriais do produto, como a descoloração 

(YLMAZ et al., 2009), e modificações na textura, que é considerado o atributo sensorial mais 

afetado (MASNIYOM, 2011). 

        Embora o mecanismo de gases como o CO2 exerce sua influência sobre os micro-

organismos não esteja totalmente esclarecido, foram levantadas algumas hipóteses 

relacionadas a sua ação. Dentre elas, as mais relevantes são as de que este penetra em sua 

célula através da membrana, formando ácido carbônico no seu interior, resultando na redução 

do pH do meio, retardando a atividade enzimática intracelular e a dissolução do CO2 na 

membrana celular, altera suas propriedades físicas e químicas, inibindo sua função ( AL-

NEHLAWI et al., 2013). O efeito do CO2 no músculo do pescado, entretanto, depende da 

espécie, do conteúdo de gordura, da flora microbiana inicial, da mistura de gás, da relação 

gás/volume, do material da embalagem utilizado e da temperatura de armazenamento 

(SIVERTSVIK, et al., 2002; FERNÁNDEZ et al., 2010).  

        O material da embalagem a ser utilizado deve apresentar permeabilidade aos gases e ao 

vapor de água bem como a capacidade de manter sua integridade de selagem (MANGARAJ 

et al., 2009). O filme adequado para a embalagem deve ser escolhido também de acordo com 

a natureza do produto que será acondicionado. O polietileno de baixa densidade é muito 

utilizado pela elevada permeabilidade ao O2, apesar de sua baixa permeabilidade ao vapor de 

água e ao reduzido efeito de barreira contra odores (MANTILLA et al., (2010). A maioria dos 

materiais utilizados são constituídos por várias camadas para garantir também, resistência 

mecânica ao manuseio (PAUL; CLARKE, 2002) como o cloreto de polivinila (PVC), 

polietileno (PE), polipropileno (PP), poliéster (PET), poliamida (PA), etileno- álcool vinílico 

(EVOH). Santos e Oliveira (2008) destacam que a transparência do material é um dos fatores 

preponderantes para a escolha, e o custo está diretamente relacionado com a sua maior ou 

menor capacidade de barreira aos gases. 

         Diante da diversidade de polímeros usados na composição do filme, Siah e Tahir (2011) 

desenvolveram um trabalho visando avaliar a eficiência de quatro tipos de materiais de 

embalagem sobre as características físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais de filés de 

tilápia vermelha sob atmosfera modificada e observaram que a vida de prateleira dos filés 

embalados em LLDPE / EVOH / PEBDL e Naylon / PE foi de 14 dias enquanto o filé 

acondicionado em OPP / PP alcançou nove dias e seis dias, quando embalados em PEAD.  Os 

autores concluíram que sob o ponto de vista econômico, dos materiais pesquisados, a 

embalagem composta por naylon e polietileno é a mais recomendada para a conservação do 

pescado, uma vez que não houve diferença significativa entre os filmes utilizados sendo o 
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custo deste material menor em comparação ao LLDPE / EVOH / PEBDL pesquisado. 

Prentice e Sainz (2005) também obtiveram resultados bastante satisfatórios ao 

acondicionarem filés de carpa-capim a vácuo em embalagem de polietileno sob diferentes 

condições de temperatura de refrigeração. 

 

2.6 Emprego da EAM na conservação de peixes 

 

        Diversas pesquisas com produtos de origem animal vem sendo realizadas com o objetivo 

de avaliar o efeito da embalagem com atmosfera modificada em sua conservação. No entanto 

a definição das melhores misturas gasosas para conservação de peixe ainda não está 

totalmente definida, bem como as modificações nas características sensoriais, físicas e 

químicas das várias espécies quando acondicionadas em embalagem com atmosfera 

modificada (GUEDES et al., 2006).  Desta forma, diversos trabalhos foram desenvolvidos 

isoladamente e/ou em combinação com outros métodos com a finalidade de avaliar o efeito da 

EAM em sua conservação. 

        Neste contexto, Yesudhason et al. (2010) avaliaram a influência de diferentes 

concentrações de sorbato de potássio em combinação com atmosfera modificada e o efeito da 

mesma de forma isolada sobre a qualidade física, química, microbiologica e sensorial do 

peixe vidente (Scomberomorus commerson) acondicionado em temperatura de 2°C e 

observaram que a amostra controle, sem nenhum tratamento apresentou vida de prateleira de 

12 dias, enquanto que, quando armazenada sob EAM (70%CO2 + 30%O2) esta foi prolongada 

para 22 dias e em combinação com 2% de sorbato de potássio houve um acrescimo para 30 

dias. Soccol et al. (2005) também avaliaram o efeito combinado  da EAM (60% CO2 + 40% 

O2) com ácido acético a 1% e associado a embalagem a vácuo, e de forma isolada sob a vida 

de prateleira de filé de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) acondicionado a 1°C e 

observaram que todos os  tratamentos mostraram resultados satisfatórios em relação ao 

controle (apenas refrigerado), sendo que a atmosfera a vácuo associada ao ácido acético 

apresentou melhores resultados em relação aos demais, onde sua vida de prateleira foi 

estimada em 20 dias. Isto indica, que de forma combinada ou isolada a EAM contribuiu com 

um aumento significativo na vida de prateleira destas espécies. 

      Alak et al. (2010), avaliaram o efeito do filme de quitosana com propriedades 

antimicrobianas bem como dos tratamentos em EAM com 100% de CO2 sobre as 

características microbiológicas, físicas e químicas de filés de bonito do Atlântico (Sarda 

sarda) armazenados a 4° C durante 15 dias. Os autores concluíram que aos seis dias, a 
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amostra controle atingiu o limite máximo de bactérias psicrotróficas (10
7 

UFC/g) ao contrário 

dos tratamentos em EAM e com utilização do filme de quitosana, cujos limites só foram 

atingidos aos 15 dias de armazenamento. Theofania e Petros (2010) avaliaram o efeito 

combinado da desidratação osmótica com e sem nisina, como agente antimicrobiano e da 

embalagem com atmosfera modificada sobre a qualidade de filés de dourada (Sparus aurata) 

refrigerado em diferentes temperaturas de acondicionamento (0, 5, 10 e 15°C) e comprovaram 

o potencial da utilização do pré-tratamento osmótico em combinação com a nisina bem como 

os efeitos da EAM na extensão da vida de prateleira em 48 dias, em comparação a 10 dias do 

tratamento controle a 0°C. 

        Muratore e Licciardello (2005) analisando o filé de peixe espada curado com NaCl 

durante 12 horas, seco por 120 horas a 30°C e posteriormente defumado durante cinco horas 

constatou a eficiência do tratamento a vácuo sob sua conservação. Segundo os autores, os 

filés tratados foram refrigerados a 4°C nesta atmosfera e em EAM com 5% O2 + 45% de CO2 

+ 50% N2 e submetidos a avaliação sensorial, onde as amostras acondicionadas com a 

combinação de gases aos 12 dias de armazenamento foram rejeitadas, enquanto os filés 

armazenados em embalagem a vácuo foram aceitas até os 42 dias. Prentice; Sainz (2005) 

avaliaram por análises físicas e químicas e de Clostridium sulfito redutores, a cinética de 

deterioração de carpa-capim (Ctenopharyngodon  idella ) partindo de lavagens dos filés com 

hipoclorito de sódio e salmoura, posteriormente acondicionando-os em EAM a vácuo e sob o 

ar (controle) em duas diferentes  temperaturas de refrigeração (2° e 8°C) e obtiveram 

resutados extremamente satisfatórios. Os autores verificaram que as amostras embaladas a 

vácuo acondicionadas a 8°C apresentaram condições de consumo por 45 dias,  as amostras 

embaladas a vácuo acondicionadas a 2°C apresentaram as mesmas condições por 60 dias, 

enquanto a amostra do tratamento controle tornou-se imprópria para consumo aos cinco dias 

de armazenamento, aproximadamente, sendo que durante o período de armazenamento não 

foi detectada presença do patógeno analisado. Ressalta-se deste modo que dentre outros 

fatores, o sucesso da embalagem a vácuo depende da temperatura de acondicionamento 

(MANJU et al., 2007). 

       O efeito da embalagem com atmosfera modificada (60%N2 +40%CO2) aplicada 

isoladamente ou em combinação com o processo de irradiação (1,5 kGy) sob a validade 

comercial de filés de tilápia do Nilo a 1°C foi avaliado por Monteiro et al. (2012). Os autores 

observaram que tanto a EAM quanto a irradiação prolongaram a vida de prateleira dos filés 

armazenados por até 13 dias, diferentemente da amostra controle que alcançou apenas quatro 

dias, enquanto Férnandez et al. (2009) avaliando o efeito combinado da EAM sob diferentes 



29 
 

misturas de gases com aditivos naturais (conservantes e antioxidantes), observaram que o 

efeito combinado não prolongou sua vida de prateleira, diferentemente da EAM isoladamente, 

especialmente a atmosfera contendo 90%CO2 + 10%N2, cujo aumento na vida útil do Salmão 

do Atlântico armazenado a 2 °C em relação ao tratamento controle foi de 11 dias. 

          Özogul et al. (2004) avaliaram o efeito isolado da embalagem com atmosfera 

modificada sobre as características químicas, sensoriais e microbiológicas de filé de sardinha 

armazenado a 4° C e estimaram sua vida de prateleira em 12 dias para os tratamentos em que 

foram utilizadas mistura de gases (60%CO2 + 40%N2), nove dias para as amostras 

acondicionadas em embalagem a vácuo e de três dias para o tratamento controle (ar). Lopes et 

al. (2004) também avaliaram o efeito de diferentes misturas e concentrações gasosas (100% 

de ar, 100%de N2, 100% CO2, 40% de CO2 + 60% de N2 e 80% de CO2 + 20%N2) a 4°C na 

qualidade de filés de sardinha (Sardinella brasiliensis) e concluíram que as amostras 

enriquecidas com CO2 mostraram-se mais eficazes na inibição de micro-organismos, 

entretanto, os resultados de bases voláteis de todos os tratamentos atingiram o limite 

estabelecido pela legislação em vigor durante aproximadamente seis dias de armazenamento e 

foram decisivos na definição de sua vida de prateleira. Teodoro; Andrade; Mano (2007) 

verificaram o efeito da embalagem com atmosfera modificada (100% de ar, 100% de CO2, 

50% CO2+ 50% O2 e vácuo) a 2°C sob a qualidade física, química e microbiológica de 

sardinhas da mesma espécie durante o período de 22 dias de estocagem e observaram que as 

amostras armazenadas com 50% e 100% de CO2  atingiram o limite de bases voláteis apenas 

durante 20 dias de armazenamento e foram mais eficazes na inibição de micro-organismos, 

recomendando o uso da atmosfera contendo 100% CO2 como o método mais eficaz para sua 

conservação.  

        Guedes et al. (2006) avaliaram o efeito da embalagem com atmosfera modificada em 

lombo de atum (Thunnus albacares) durante 20 dias de armazenamento a 2°C com cinco 

diferentes tratamentos: vácuo; 100% (ar), 100 % CO2, 40% CO2+ 60% N2 e 80% CO2 + 20% 

N2 e verificaram que a embalagem com 100 % CO2 apresentou melhor desempenho, na sua 

conservação, porém, os autores relataram que embora o tratamento a vácuo tenha apresentado 

um desempenho um pouco inferior a embalagem com CO2, esta destaca-se como uma 

alternativa promissora para prolongar sua vida de prateleira, tendo em vista seu custo 

reduzido.  

        Gimenez et al. (2002), observaram que filés de truta arco-íris embalados a vácuo  

apresentaram valores de malonaldeído mais baixos, em comparação com amostras 

acondicionadas sob o ar, como  consequência da ausência do oxigênio na embalagem. Pantazi 
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et al. (2008) por sua vez, analisaram o efeito do vácuo, ar e da mistura de três gases em 

embalagem com atmosfera modificada (40%CO2 + 30% N2 + 30%O2) sob a vida de prateleira 

de espadarte do Mediterrâneo (Xiphias gladius) refrigerado a 4°C durante 16 dias. Dos três 

tratamentos, a embalagem com a mistura de gases e a vácuo foram as mais eficazes para inibir 

o crescimento de micro-organismos aeróbicos e a análise sensorial (atributos odor e sabor) 

limitou sua vida de prateleira a sete dias para o armazenamento em ar, nove dias para o vácuo 

e de 11 á 12 dias para amostras armazenadas com a mistura de gases. 

        Escudini et al. (2010), avaliaram o efeito da EAM sob a vida de prateleira de filé de 

tilápia do Nilo refrigerado a 5°C, onde as amostras foram acondicionadas sob o ar atmosférico 

(100%), vácuo, 50% CO2 + 50%N2 e 100% CO2. Os autores observaram que todos os 

tratamentos em EAM prolongaram a vida de prateleira dos filés, sobretudo a embalagem com 

100% CO2, contudo, embora o tratamento a vácuo tenha apresentado maiores contagens de 

bactérias mesófilas, em relação aos demais tratamentos acondicionados em EAM, este foi o 

que manteve o atributo cor e textura dentro dos parâmetros normais por mais tempo. Reddy et 

al. (1994), avaliaram o efeito da EAM com 75% de CO2+ 25% de N2, 50% de CO2+ 50% de 

N2, 25% de CO2+ 75% de N2 e 100% de ar sobre a vida de prateleira de filés de tilápia ssp 

acondicionados à 4 °C e observaram que esta foi prolongada de quatro dias (100% ar) para 25 

dias em todos os tratamentos com atmosfera modificada. A vida de prateleira de filés da 

mesma espécie acondicionados a três diferentes temperaturas (4, 8 e 16°C) em atmosfera com 

75% CO2 + 25% N2 e 100% ar também foi avaliada por Reddy et al. (1995). Os autores 

relataram que os filés armazenados a 16° C, apresentaram vida de prateleira reduzida (três a 

seis dias)  enquanto na mesma atmosfera, a 4°C esta foi prolongada para nove a 13 dias, e sob 

as mesmas condições de refrigeração em EAM atingiu 25 dias. 

        Speranza et al. (2009), avaliaram o efeito da EAM (30% CO2 + 40%O2+30%N2 e 5% de 

O2 +95% CO2) sobre a qualidade sensorial e microbiológica de três tipos de filés de diferentes 

espécies de pescado e observaram que a EAM prolongou a vida de prateleira de todas as 

amostras, em relação ao controle, com destaque para o tratamento com 5% de O2 + 95% CO2. 

Contudo, do ponto de vista sensorial, houve uma pequena diferença entre as amostras 

submetidos aos mesmos tratamentos, onde os filés de cavala foram aceitos até o sexto dia, 

enquanto os demais tornaram-se inaceitáveis apenas após 10 a 11 dias.  Segundo os autores a 

qualidade sensorial foi o que delimitou a vida de prateleira dos filés. Lyhs et al. (2007), 

verificaram alterações nas características sensoriais de Arenque armazenado a 4° C e 10°C, 

sob condição atmosférica aos três dias e em EAM nas mesmas condições, aos cinco e seis dias 

respectivamente.  
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        Sobre a qualidade sensorial, trabalho desenvolvido por Poli et al. (2006), com filé de 

robalo refrigerado acondicionado em embalagem contendo 40% CO2 e 60%N2 apresentou 

palidez após dois dias de armazenamento. Contudo, do ponto de vista microbiológico, os 

autores observaram que a mistura gasosa estendeu sua vida de prateleira de cinco para  oito 

dias. O efeito de diferentes concentrações de gases em filés da mesma espécie sob atmosfera 

contendo CO2 e N2 ( 40% CO2 +60% N2 , 50% CO2+50% N2 e 60% CO2+40% N2)  a 4 ° C 

foi avaliado por  Provincial et al. (2010), e comparado com o controle. Os resultados 

mostraram que a EAM estendeu sua vida de prateleira de sete dias (controle) para 14 dias 

(EAM). No resultado da análise sensorial detectou-se uma boa relação com os resultados das 

análises químicas e microbiológicas obtendo melhores pontuações e maior vida de prateleira, 

especialmente nos tratamentos com maiores concentrações  de CO2. Masniyom et al. (2002), 

avaliando filés de robalo em EAM a 4°C  constataram vida de prateleira superior a 20 dias em 

amostras acondicionadas com atmosfera com  100%  e 80% de CO2, atmosferas nas quais, 

apesar de alterações na cor e perda de exsudato o odor manteve-se inalterado, enquanto a 

amostra controle (ar), aos nove dias apresentou odor pútrido. Reale et al (2008) analisando 

filés do mesmo pescado sob EAM (60%CO2 + 35N2 + 5%O2) a 2°C por 10 dias, estipularam, 

pela contagem total de bactérias mesófilas, sua vida de prateleira em sete dias.  

        A qualidade de filés de truta arco-íris acondicionados a 4° C foi avaliada por Arashisar et 

al. (2004). Os autores acondicionaram as amostras sob o ar, vácuo e diferentes concentrações 

e misturas de gases (100%CO2, 2,5%O2 + 7,5%N2 + 90%CO2 e 30% O2 + 30%N2 + 40%CO2) 

e encontraram uma contagem de bactérias psicrotróficas dentro do limite estabelecido pela 

legislação aos 10 dias, nas amostras acondicionadas com 100%CO2. Tratamento este, mais 

satisfatório que a atmosfera contendo 40% e 90% CO2 cujos limites foram atingidos aos oito 

dias e em relação a amostra controle (ar), e vácuo que atingiram o mesmo limite aos seis dias. 

Lempek et al. (2001) avaliaram a qualidade de pescada-foguete embalada a vácuo a 1°C por 

meio de análises microbiológicas, físicas, químicas e sensoriais (odor e textura) e verificaram 

que após 40 dias de armazenamento os filés acondicionados em embalagem a vácuo 

apresentaram boas condições de comestibilidade enquanto os filés refrigerados, sem nenhum 

tratamento adicional, (controle) mostraram-se impróprios para consumo a partir de 20 dias. 

 

2.7 Determinação da qualidade de pescado 

 

        Segundo Fontes et al. (2007), a análise microbiológica não fornece informações sobre o 

estado de frescor do pescado, contudo, permite detectar a presença de micro-organismos 
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indicadores de contaminação fecal e bactérias patogênicas. Em discordância, Silva et al. 

(2008) relatam que além dos métodos físicos, químicos e sensoriais, a análise microbiológica, 

também é utilizada para avaliar seu estado de frescor, mas, que devido a subjetividade dos 

métodos sensoriais e da demora na obtenção dos resultados bem como o custo elevado para a 

sua execução, diversos índices químicos baseados na fração nitrogenada não proteica vem 

sendo utilizados para o controle de qualidade. 

        Dentre os métodos físicos e químicos destaca-se a determinação do pH muscular  e o teor 

de bases nitrogenadas voláteis totais (RODRIGUES et al., 2012) que contempla 

especialmente a amônia, trimetilamina, dimetilamina e são originados do óxido de 

trimetilamina (OTMA), da decomposição de nucleotídeos e da desaminação de aminoácidos 

por micro-organismos (VIEGAS et al., 2012). Contudo, existem controvérsias relacionadas a 

efetividade deste parâmetro, uma vez que, em algumas espécies, alterações significativas nos 

teores destes compostos somente ocorrem quando sinais de deterioração já são observados 

(SILVA et al., 2008). Neste sentido, por ser um método rápido, prático, de baixo custo e, 

sobretudo, por sua eficiência (SOARES; GONÇALVES, 2012), a análise sensorial vem sendo 

utilizada para determinar a qualidade do pescado (AMARAL ; FREITAS, 2013).  

        Segundo Teixeira et al. (2009), a análise sensorial é uma ferramenta importante na 

avaliação da qualidade do pescado fresco, sendo amplamente utilizada pelo serviço de 

inspeção sanitária. Dentre os métodos sensoriais, os testes afetivos destacam-se dos demais, 

visto que são utilizados para avaliar a opinião de consumidores em relação ao produto 

(KONKEL et al., 2004) pela preferência ou aceitação do mesmo, com o uso de escalas 

hedônicas e julgadores não treinados, porém, selecionados (ARAÚJO et al., 2012). Apesar de 

sua rapidez e simplicidade, o teste afetivo exige um número elevado de julgadores para 

obtenção de resultados precisos, recomendando-se, segundo o Instituto Adolfo Lutz (2008) de 

50 a 100 julgadores para compor o painel sensorial. Dentre os atributos sensoriais avaliados, a 

cor e a aparência são os mais importantes e indicam a aceitação e/ou rejeição, haja vista que o 

primeiro contato do consumidor com o produto, geralmente é com a apresentação visual 

(TEIXEIRA, 2009). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Aquisição e transporte das amostras 

 

        Para realização dos experimentos foram utilizadas tilápias do Nilo provenientes do 

município de Bananeiras, localizado na região do brejo paraibano. No decorrer dos 

experimentos, foram abatidas 65 tilápias, com aproximadamente sete meses de idade e peso 

entre 700 g e 800 g. 

        A despesca foi realizada em viveiro escavado de forma aleatória, antes da qual as tilápias 

permanecerem em jejum por 24h. Após captura, foram imediatamente imersas em água 

potável a uma temperatura próxima a 0°C por 20 minutos, resultando em abate por choque 

térmico. Posteriormente, foram armazenadas e transportadas em caixa térmica com gelo na 

proporção 2:1 (gelo: tilápia) para o Laboratório de Tecnologia de Pescado da UFPB onde 

foram inicialmente tratadas e acondicionadas em embalagem convencional e com atmosfera 

modificada, sob refrigeração a 4 ± 1°C para análises posteriores.  

 

3.2 Tratamento dos filés 

 

        No laboratório, as tilápias foram sanitizadas em solução de cloro ativo a 5 ppm e 

posteriormente, submetidas as etapas de evisceração, descabeçamento, lavagem, remoção da 

pele e filetagem. Os filés de 100g e 200g obtidos foram então submetidos aos diferentes 

tratamentos sendo que, para o controle, as amostras foram acondicionadas em embalagens 

convencionais (polietileno) a 4 ± 1°C enquanto nos tratamentos com atmosfera modificada, 

foram acondicionadas a mesma temperatura, em embalagens de nylon-polietileno translúcidas 

(capacidade 500g) com remoção do ar (vácuo) e duas diferentes misturas de gases: 80%CO2 + 

20%O2 e 100%CO2. Durante todo o período de armazenamento, foram realizadas análises 

microbiológicas, físicas, químicas e sensoriais. 

 

3.3Análises microbiológicas 

 

        Inicialmente foi pesquisado o número mais provável de coliformes totais e a 45°C na 

água de cultivo das tilápias. As análises microbiológicas dos filés, foram realizadas a partir 

das diluições seriadas 10
-1

, 10
-2

 e 10
-3 

estando, entre elas, a pesquisa de coliformes a 45
o
C, 

Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella sp., de acordo com os padrões 
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microbiológicos estabelecidos pela RDC  n. 12 de 2001 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Além destas, nas amostras acondicionadas em anaerobiose (vácuo e 

100% CO2), foram analisados o desenvolvimento de Clostridium sulfito redutores. Todas as 

amostras acondicionadas foram também submetidas as análises de bactérias psicrotróficas 

com diluições seriadas, de acordo com o crescimento esperado (10
-1 

a 10
-6

) e pesquisa do 

número mais provável de coliformes totais. As análises foram realizadas em triplicata em 

quatro diferentes intervalos: Controle (0, 2, 4, 6 e 7 dias); 80%CO2 + 20%O2 (0, 4, 8, 10 e 11 

dias); Vácuo (0, 4, 8, 12, 16, 20 e 21 dias) e 100% CO2 (0, 4, 8, 12, 16, 22, 23 dias) segundo 

metodologia descrita pela APHA (2001), sendo todos os tratamentos interrompidos quando o 

limite de bactérias psicrotróficas ultrapassou o estabelecido pela legislação (10
7 
UFC/g). 

 

3.4 Análises físicas e químicas 

 

        A verificação da atividade de água foi realizada em medidor eletrônico de atividade de 

água da AQUALAB mod. CX2 (Decagon Devices, Washington, USA). O pH  foi verificado 

utilizando-se um potenciômetro QUIMIS (modelo pH 300M, São Paulo, Brasil), provido de 

eletrodo de vidro (ANALYSER, modelo 2ª13-HG, São Paulo), calibrado com soluções 

tampão pH 7,0 e 4,0. Foram realizadas ainda, análises de umidade, cinzas, proteínas e lipídeos 

de acordo com a metodologia descrita pela AOAC (2000), além da análise de bases 

nitrogenadas voláteis totais segundo metodologia do IAL (2008). As análises dos 4 

tratamentos foram realizadas em diferentes intervalos: Controle (0, 2, 4, 6 e 7 dias); 80%CO2 

+ 20%O2 ( 0, 4, 8, 10 e 11 dias); Vácuo ( 0, 4, 8, 12, 16, 17 e 18 dias) e 100% CO2 ( 0, 4, 8, 

12, 16, 20 e 21 dias), até o limite de pH e/ou de bases nitrogenadas voláteis totais ultrapassar 

o limite estabelecido pela legislação. 

 

3.5 Análise sensorial  

 

3.5.1 Questões éticas 

 

        Para realização da análise sensorial, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba - CEP/CCS sob 

número de protocolo 0416/13 (ANEXO A).  A pesquisa foi realizada conforme os preceitos 
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da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, estando entre eles o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). 

 

3.5.2 Avaliação sensorial 

 

        Antes da realização da análise sensorial, foi realizado um recrutamento com 64 possíveis 

julgadores, pela aplicação de questionários (APÊNDICE B), para definir o perfil sensorial. 

Após avaliação dos questionários, foram selecionados 50 julgadores não treinados entre 

alunos de graduação, pós-graduação e funcionários da Universidade Federal da Paraíba, de 

ambos os gêneros com idade variando entre 18 a 60 anos. Como critérios para a seleção, 

foram considerados a disponibilidade de horário e o interesse em participar da análise 

sensorial, visto que manteve-se os mesmos julgadores durante todo o período de sua 

execução.  

        O grau de aceitação das amostras submetidas aos diferentes tratamentos foi avaliado por 

teste afetivo laboratorial com uso de escala hedônica de nove pontos (9 = gostei 

extremamente, 1 = desgostei extremamente) para os atributos: cor, aparência, odor, textura e 

aceitação global. A intenção de compra foi avaliada por meio de escala hedônica de cinco 

pontos (5 = certamente compraria; 1 = certamente não compraria) (MEILGAARD et al., 

1991) APÊNDICE C. Os testes foram realizados em cabines individuais no Laboratório de 

Análise Sensorial localizado no Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, 

Campus I. 

        Para execução da análise sensorial, inicialmente as amostras de 200 g foram retiradas das 

embalagens e em seguida, dispostas em bandejas de poliestireno, codificadas com números 

aleatórios de três dígitos sendo apresentadas de forma monádica aos julgadores, junto com a 

ficha de análise sensorial, pelo delineamento de blocos completos balanceados. Antes de cada 

teste, os julgadores receberam as instruções necessárias para avaliar os diferentes atributos. 

Estes foram realizados em diferentes intervalos: Controle (0, 2, 4, 5 e 6 dias); 80%CO2 + 

20%O2 (0, 4, 8, 10 e 12 dias); Vácuo ( 0, 4, 8, 12 e 14 dias) e 100% CO2 ( 0, 4, 6, 8 e 10 dias), 

sendo interrompida quando os filés apresentaram rejeição médias < 6,0.   
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3.6 Análise estatística dos dados 

 

        Os resultados das análises físicas, químicas e sensoriais foram avaliados pelo 

delineamento inteiramente casualizado (DIC) e interpretados pela análise de variância 

(ANOVA) e comparação de médias pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de significância, 

utilizando-se o Programa Assistat 7.7.  
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B – QUESTIONÁRIO DE SELEÇÃO DOS JULGADORES 

 

Figura 2- Questionário de seleção dos julgadores 
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C- FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL DE FILÉ DE TILÁPIA DO NILO 

 

Figura 3- Ficha de avaliação sensorial do filé de tilápia do Nilo 
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Resumo 

A tilápia do Nilo apresenta vida de prateleira reduzida devido as reações químicas, 

enzimáticas e microbiológicas em seu músculo, favorecidas pela presença de oxigênio. Neste 

contexto, a modificação da atmosfera de acondicionamento destaca-se como alternativa para 

sua conservação. Diante disto, o presente trabalho avaliou o efeito da mesma sob sua vida de 

prateleira. Para tanto, filés desta espécie, foram acondicionados em atmosfera normal, 

controle, e em três diferentes atmosferas, vácuo, 80% CO2 + 20% O2 e 100% CO2 a 4 ± 1°C e 

foram submetidos as análises microbiológicas e sensoriais em diferentes intervalos. A 

atmosfera com 100% CO2, seguido pelo vácuo, foram mais eficazes para inibir o 

desenvolvimento de bactérias psicrotróficas bem como de micro-organismos do grupo 

coliformes, ao longo do tempo, não sendo detectada a presença de Clostridium sulfito 

redutores nestes tratamentos. Dos atributos sensoriais analisados, na amostra controle e vácuo, 

o odor foi o mais afetado, enquanto nas atmosferas com 80% e 100% CO2 os mais afetados 

foram os atributos cor e textura. Observou-se que a rejeição sensorial precedeu a deterioração 

microbiológica e, assim, estimou-se a vida de prateleira das amostras acondicionadas em 

atmosfera normal (controle), 100% CO2, 80% CO2 e vácuo em cinco, oito, 10 e 12 dias, 

respectivamente.  

Palavras-chave: análise sensorial, bactérias psicrotróficas, pescado 

 

1.Introdução   

 

         As tilápias são consideradas o segundo grupo de peixes de maior importância para a 

aquicultura mundial (Omena et al., 2009). No Brasil, a Oreochromis niloticus, vem 

destacando-se na economia nacional como a espécie mais cultivada, devido as suas 

características genéticas, reprodutivas e especialmente mercadológicas, sendo o filé a forma 

preferida de consumo (Monteiro et al., 2012). 

        Dada a importância desta espécie para a economia brasileira aliada a sua elevada 

perecibilidade e as exigências cada vez mais crescente de consumidores ávidos por pescado 

de qualidade, surge a necessidade de métodos combinados a cadeia do frio que prolongue sua 



54 
 

vida de prateleira.  A embalagem com atmosfera modificada é uma tecnologia promissora que 

vem ao encontro desta necessidade haja vista que, além de prolongar a vida de prateleira de 

alimentos perecíveis como o pescado, apresenta, como caracteristica fundamental, a 

manutenção de suas características nutricionais (Santos; Oliveira 2012). 

          O aumento da vida de prateleira de alimentos submetido a esta tecnologia, está 

relacionado, sobretudo, a inibição do crescimento microbiano, pela aplicação de elevados 

níveis de CO2 que apresenta propriedades bacteriostáticas e/ou pela remoção ou redução do 

O2  (Mantilla et al., 2010), que em concentração normal, promove o crescimento  de micro-

organismos aeróbios, e diversas reações químicas e enzimáticas indesejáveis (Teodoro et al., 

2007). Contudo, existe uma grande preocupação relacionada ao crescimento de bactérias 

psicrotróficas patogênicas em produtos refrigerados acondicionados neste tipo de embalagem 

(Skandamis; Nychas, 2002). 

        Neste contexto, diversos trabalhos (Lempek et al.,2001; Masniyom et al 2002; Lopes et 

al., 2004; Arashisar et al., 2004; Guedes et al., 2006) foram realizados para avaliar o efeito 

dessa embalagem sob a vida de prateleira de peixes. Contudo, trabalhos relacionados com o 

desenvolvimento de Clostridium sulfito redutores em atmosfera com redução de oxigênio 

além do efeito da EAM sob as características sensoriais de filé de tilápia do Nilo bem como a 

definição da melhor atmosfera de acondicionamento a 4 ± 1°C para sua conservação ainda são 

escassos. 

         Deste modo, este trabalho teve por objetivo estimar a vida de prateleira de filé de tilápia 

do Nilo acondicionado em embalagem com atmosfera modificada pela realização de análises 

microbiológicas bem como das alterações em suas características sensoriais ao longo do 

período de armazenamento.  

 

2.Material e métodos 

 

2.1 Aquisicão e processamento das amostras 

 

        Para execução dos experimentos foram abatidas 52 tilápias do Nilo com peso entre 700 e 

800g, provenientes do município de Bananeiras-PB/ Brasil. A despesca foi realizada em 

viveiro escavado de forma aleatória, após captura das tilápias permanecerem em jejum por 

24h. Posteriormente estas foram imersas em água potável a uma temperatura próxima a 0°C 

por 20 minutos, resultando em abate por choque térmico e imediatamente foram armazenadas 

e transportadas em caixa térmica com gelo em escamas na proporção 2:1 para o Laboratório 
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de Tecnologia de Pescado da Universidade Federal da Paraíba, onde foram, sanitizadas em 

solução de cloro ativo a 5 ppm e em seguida, submetidas as etapas de evisceração, 

descabeçamento, lavagem, remoção da pele e filetagem. 

 

2.2 Acondicionamento  

 

        Os filés foram padronizados a 100 e 200g e separados em dois lotes destinados as 

análises microbiológicas e sensoriais. Posteriormente, foram submetidos a quatro tratamentos, 

sendo que para o controle, as amostras foram acondicionadas em embalagens convencionais 

(polietileno), enquanto nos tratamentos com atmosfera modificada foram acondicionadas em 

embalagens de nylon-polietileno translúcidas (capacidade 500g) com remoção do ar (vácuo) e 

duas diferentes misturas de gases: 80% CO2+ 20% O2 e 100% CO2. Para introdução dos gases 

e selagem das embalagens foi utilizada a seladora TM-150 (TECMAQ). As amostras foram 

acondicionadas a 4 ± 1°C e submetidas as análises microbiológicas e sensoriais em diferentes 

intervalos de tempo.  

 

2.3 Análises microbiológicas 

 

        Inicialmente foi pesquisado o número mais provável de coliformes totais e a 45°C na 

água de cultivo das tilápias. As análises microbiológicas foram realizadas a partir das 

diluições seriadas 10
-1

, 10
-2

 e 10
-3 

estando, entre elas, a pesquisa de coliformes a 45
o
C, 

Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella sp., de acordo com os padrões 

microbiológicos estabelecidos pela RDC  n. 12 de 2001 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Além destas, nas amostras acondicionadas em anaerobiose (vácuo e 

100% CO2), foi analisado o desenvolvimento de Clostridium sulfito redutores. Todas as 

amostras acondicionadas foram também submetidas as análises de bactérias psicrotróficas 

com diluições seriadas, de acordo com o crescimento esperado (10
-1 

a 10
-6

) e pesquisa do 

número mais provável de coliformes totais. As análises foram realizadas em triplicata em 

quatro diferentes intervalos: Controle (0, 2, 4, 6 e 7 dias); 80%CO2 + 20%O2 (0, 4, 8, 10 e 11 

dias); Vácuo (0, 4, 8, 12, 16, 20 e 21 dias) e 100% CO2 (0, 4, 8, 12, 16, 22, 23 dias) segundo 

metodologia descrita pela APHA (2001), sendo todos os tratamentos interrompidos quando o 

limite de bactérias psicrotróficas ultrapassou o estabelecido pela legislação (10
7 
UFC/g). 
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2.4.1 Avaliação sensorial 

 

        A avaliação sensorial foi realizada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba - CEP/CCS com número de 

protocolo 0416/13, tendo iniciado com um recrutamento de 64 possíveis julgadores, pela 

aplicação de questionários, visando definir seu perfil sensorial, seguido por uma seleção, 

cujos critérios considerados foram à disponibilidade de horário e o interesse em participar da 

pesquisa, visto que manteve-se os mesmos julgadores durante todo o período de sua execução. 

Deste modo, o painel foi composto por 50 julgadores não treinados, sendo 58% do gênero 

feminino e 42% masculino, com idade variando entre 18 a 60 anos, onde 76% eram alunos de 

graduação, 12% de pós-graduação e 12% funcionários da Universidade Federal da Paraíba.  

        O grau de aceitação foi avaliado pelo teste afetivo laboratorial com uso de escala 

hedônica de nove pontos (9 = gostei extremamente, 1 = desgostei extremamente) para os 

atributos: cor, aparência, odor, textura e aceitação global. A intenção de compra foi avaliada 

por escala hedônica de cinco pontos (5 = certamente compraria; 1 = certamente não 

compraria) (Meilgaard et al., 1991). Os testes foram realizados em cabines individuais no 

Laboratório de Análise Sensorial localizado no Centro de Tecnologia da Universidade Federal 

da Paraíba, Campus I.  

        Para execução da avaliação sensorial, inicialmente as amostras de 200 g foram retiradas 

das embalagens e em seguida, dispostas em bandejas de poliestireno, codificadas com 

números aleatórios de três dígitos sendo apresentadas aos julgadores, junto com a ficha de 

análise sensorial, pelo delineamento de blocos completos balanceados. Foram realizadas no 

total cinco seções com a apresentação de quatro amostras para cada julgador, de forma 

monádica e aleatória. Esta avaliação foi realizada em diferentes intervalos: Controle (0, 2, 4, 5 

e 6 dias); 80%CO2 + 20%O2 (0, 4, 8, 10 e 12 dias); Vácuo ( 0, 4, 8, 12 e 14 dias) e 100% CO2 

( 0, 4, 6, 8 e 10 dias), sendo interrompida quando as amostras apresentaram rejeição médias < 

6,0.   

2.5 Análise estatística dos dados 

        Os resultados da análise sensorial foram avaliados pelo delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) e interpretados pela análise de variância (ANOVA) e comparação de 

médias pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de significância, utilizando-se o Programa 

Assistat 7.7.  
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3. Resultados   

 

3.1 Análises da água de cultivo 

 

        A água de cultivo analisada apresentou 9,0 x 10
2 

NMP/100mL de coliformes totais e 3,0 

x 10
1 

NMP/100mL de coliformes a 45°C. A legislação brasileira estabelece para estes dois 

tipos de micro-organismos em água destinada a preservação de peixes, limites máximo de < 

2,0 x 10
4 

NMP/100mL e < 4,0 x 10
3 

NMP/100mL respectivamente (Brasil 1976).   Portanto 

estes resultados estão dentro do padrão. 

 

3.2 Análise de bactérias psicrotróficas  

 

        Inicialmente, não foi detectada a presença de bactérias psicrotróficas (Figura 1). Com o 

passar do tempo, iniciou-se o crescimento destes micro-organismos que, nas amostras 

embaladas a vácuo, variou de 2,5 x 10
2 

UFC/g no quarto dia para 2,1 x 10
8 

UFC/g no 21º dia, 

enquanto na atmosfera com 100% CO2, observou-se crescimento do oitavo dia (2,0 x 

10
2
UFC/g)

 
ao 23° dia de armazenamento (1,0 x 10

8
UFC/g). 

 

 
Figura  1  – Contagem de bactérias psicrotróficas em filé de tilápia do Nilo acondicionado a 4 ± 1°C em  

diferentes atmosferas (Controle, 80% CO2 + 20% O2, Vácuo e 100% CO2 ) 

 

        Como pode ser observado na Figura 1, na amostra controle, durante o período de 

armazenamento, houve um aumento progressivo de bactérias psicrotróficas a partir do 

segundo dia de armazenamento. A legislação brasileira não estabelece um padrão específico 

para a contagem em placas destes micro-organismos, contudo, a legislação internacional 

estabelece o limite de 10
7 

UFC/g (ICMSF, 1986). Considerando que um número elevado 
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destes micro-organismos conduz a deterioração, este limite foi utilizado para estabelecer sua 

vida de prateleira. 

        As amostras acondicionados em atmosfera normal, aos sete dias ultrapassou o padrão 

máximo de bactérias psicrotróficas com 1,7 x 10
8 

UFC/g, assim, sua vida de prateleira foi 

estimada em torno de seis dias. Nas amostras acondicionadas em 80%CO2, porém, observou-

se crescimento destes micro-organismos aos quatro dias (1,2 x 10
2 

UFC/g), sendo 

ultrapassado (1,1 x 10
8 

UFC/g) aos 11 dias. Ao contrário do que foi observado na atmosfera a 

vácuo e com 100% CO2, onde houve um crescimento mais lento e cujo limite só foi excedido 

aos 21 e 23 dias respectivamente. Isto evidencia que a atmosfera modificada, especialmente 

com baixas concentrações de O2 ou sua redução, inibiu o rápido desenvolvimento destes 

micro-organismos, prolongando a vida de prateleira das amostras que em atmosfera com 80% 

CO2, vácuo e 100% CO2 foi estimada em 10, 20 e 22 dias, respectivamente. Resultados 

semelhantes foram relatados por Masniyom et al. (2013) que, analisando o crescimento destes 

micro-organismos em filés de tilápia da mesma espécie, acondicionados em embalagem a 

vácuo, ar (controle) e com 60/10/30% de CO2/O2/N2 nas mesmas condições de temperatura, 

observaram que a EAM inibiu seu desenvolvimento, mantendo-o dentro do limite aceitável 

por aproximadamente 18 dias.  

 

3.3 NMP/g de coliformes totais e a 45°C  

 

        Foi constatada a presença de coliformes totais e a 45°C no início de todos os tratamentos, 

conforme Figura 2. Contudo, os resultados de coliformes a 45°C (B) obtidos encontram-se 

dentro do padrão estabelecido pela ANVISA que recomenda o máximo de10
2 

NMP/g (Brasil, 

2001) em pescado. 

      

Figura 2 – NMP/g de coliformes totais (A) e a 45°C (B) de filé de tilápia do Nilo acondicionado a 4 ± 1°C em  

diferentes atmosferas  Controle, 80% CO2 + 20% O2, Vácuo e 100% CO2 ).  
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        O número de coliformes totais da amostra controle variou de 2,3 x 10
2
 a 9,2 x 10

1
 NMP/g 

enquanto o número de coliformes a 45° C do mesmo tratamento manteve os mesmos 

resultados ao longo do tempo, apresentando 3,6 x 10
1
 NMP/g. Os resultados do tratamento 

com 80% de CO2 variaram de 7,4 x 10
2
 a 3,6 x 10

1
 NMP/g e sob as mesmas condições, os 

coliformes a 45° C apresentaram a mesma variação, contudo, a partir do oitavo dia, estes 

mantiveram-se ausentes. No tratamento a vácuo, porém, os coliformes totais e a 45°C foram 

inibidos igualmente, a partir do oitavo dia, até o final do período de armazenamento 21 dias.  

O mesmo comportamento foi observado para o tratamento com 100% CO2 cuja inibição 

ocorreu de forma mais rápida, a partir dos quatro dias, até o final do período de 

armazenamento (23 dias). Deste modo, todos os filés analisados estiveram dentro do limite 

estabelecido para coliformes a 45°C e ao mesmo tempo, apresentaram uma baixa contagem de 

coliformes totais, sendo que a presença de ambos nos filés analisados pode ser justificada pela 

presença destes micro-organismos na água de cultivo. Estes resultados são capazes de atestar 

a viabilidade de todos os tratamentos, principalmente os realizados a vácuo e com 100% CO2 

que, ao longo do período de armazenamento, inibiu os dois tipos de micro-organismos. 

Trabalho desenvolvido por Reddy et al. (1994) com elevadas concentrações de CO2 também 

comprovou a inibição de coliformes em filé de tilápia acondicionados a 4°C.  

 

3.4 Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella sp 

 

        Não foi observada a presença de Staphylococcus coagulase positiva nem de Salmonella 

sp nos quatro tratamentos analisados durante todos os intervalos de armazenamento. A 

ANVISA estabelece critérios microbiológicos de Staphylococcus coagulase positiva de no 

máximo 10
3 

UFC/g e ausência de Salmonella sp em 25g de pescado refrigerado (Brasil, 

2001). Portanto, para estes parâmetros, todas as amostras analisadas neste trabalho, 

independentemente do tratamento submetido, encontraram-se dentro do limite estabelecido 

pela legislação, estando aptos para consumo humano. Segundo Soares et al. ( 2012) a ausência 

de Staphylococcus em filé de tilápia do Nilo indica boa qualidade da água de cultivo, e 

especialmente de boas práticas higiênicas durante o processamento, uma vez que estes micro-

organismos podem ser encontrados nas mãos e mucosas dos manipuladores. 
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3.5 Clostridium Sulfito redutores 

 

        Em relação à análise de Clostridium sulfito redutores, também não foi detectada sua 

presença durante os 21 dias de acondicionamento na embalagem vácuo e também nas 

amostras acondicionados por 23 dias em atmosfera com 100% CO2. Estes resultados 

corroboram com os obtidos por Soccol et al. (2005) que analisando filés da mesma espécie em 

diferentes condições de EAM durante 20 dias de armazenamento a 1 °C também não 

constataram seu desenvolvimento.  

 

3.2 Alterações sensoriais 

        As amostras apresentaram boa aceitação inicial, com médias variando de 8,0 a 8,8. 

Contudo esta aceitação diminui com o passar do tempo para todos os atributos sensoriais e 

tratamentos analisados, como pode ser observado na Figura 3 sendo significativamente 

afetadas (p <0,05) em função do período de armazenamento. 

 

        

       
Figura 3  – Médias dos atributos sensoriais Cor (A), Textura (B), Odor (C) e Aparência (D) de filés de tilápia do 

Nilo acondicionado a 4 ± 1°C em  diferentes atmosferas (Controle, 100% CO2, 80% CO2 + 20% O2 e Vácuo ) 
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         A cor da amostra controle, obteve menor escore médio (5,5) aos seis dias por 

modificações da coloração vermelha (característico de filé fresco) da parte central, ocasionada 

pela conversão da oximioglobina em metamioglobina. O mesmo comportamento foi 

observado no tratamento a vácuo, de forma mais lenta no 14°dia.  No entanto, os demais 

tratamentos em EAM (100% CO2 e 80% CO2), além desta característica, adquiriram 

coloração amarelada, apresentando os menores escores médios aos 10 e 12 dias, 

respectivamente. De modo geral, a cor foi um dos atributos visuais determinantes para a 

rejeição das amostras. 

        Em relação a textura, as amostras acondicionados em atmosfera com CO2 apresentaram 

menores escores médios deste atributo no final do período de armazenamento, sendo mais 

afetada quanto maior foi a concentração de CO2. Apesar dos tratamentos a vácuo e controle 

também apresentarem redução média deste atributo ao longo do tempo, estes mantiveram-se 

mais estáveis, com escores variando de 5,9 a 6,2 aos 14 e seis dias nos dois tratamentos, 

respectivamente. 

        O atributo odor, também apresentou diferença significativa (p <0,05) ao longo do tempo, 

em todos os tratamentos. O filé fresco de tilápia do Nilo apresenta odor acentuado, 

diferentemente da maioria dos peixes, que possui um odor característico mais marcante. Neste 

trabalho, durante o acondicionamento, as amostras foram adquirindo características diferentes 

para este atributo. No tratamento controle, aos seis dias, as amostras acondicionadas 

apresentaram odor pútrido acentuado, sendo considerado um dos indicativos de rejeição. 

Comportamento semelhante foi observado na amostra acondicionada a vácuo, apenas aos 14 

dias de armazenamento.  As amostras acondicionados em atmosfera com CO2, porém, não 

adquiriram tais características para este atributo, o que justifica seus maiores escores médios 

(6,1) aos 10 e 12 dias, contudo, nestas atmosferas, o odor fresco inicial também foi alterado a 

odores ácidos estranhos no final do período de armazenamento.  

        Os resultados dos atributos cor, textura e odor obtidos neste trabalho corroboram com os 

encontrados por Escudini et al. (2010) que analisando os mesmos atributos  sensoriais em filés 

de tilápia da mesma espécie acondicionados a 5°C em embalagem a vácuo, 100% ar, 

100%CO2 e 50/50% N2/CO2 observaram uma coloração amarelo esbranquiçada para os filés 

acondicionados com elevadas concentrações de CO2, destacando que esta modificação pode 

ocasionar uma depreciação considerável. Segundo os mesmos autores, os filés acondicionados 

a vácuo também apresentaram melhor textura que os acondicionados com CO2, ao contrário, 

do atributo odor, que assim como no nosso trabalho, a amostra acondicionada com elevadas 

concentrações de CO2 apresentou melhores resultados. 
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        Os tratamentos controle, 100% CO2, 80% CO2 e a vácuo apresentaram-se menos 

sensíveis as alterações na aparência obtendo menores escores médios com variação de 6,0 a 

6,5 no final do período de armazenamento, correspondendo ao termo hedônico “gostei 

ligeiramente”. Deste modo, dos quatro atributos sensoriais avaliados, a aparência foi o menos 

afetado.  

        Em relação a aceitação global e intenção de compra (Figura 4) estas também 

apresentaram diferença significativa em função do período de armazenamento (p <0,05). As 

amostras foram consideradas aceitas quando apresentaram médias ≥ 6,0, equivalente ao termo 

hedônico gostei ligeiramente (Giménez et al., 2007), assim, as amostras submetidas aos 

tratamentos controle, 100% CO2, 80% de CO2 e a vácuo foram consideradas rejeitadas  aos 

seis, 10, 12 e 14 dias, respectivamente.  

 

     

Figura 4  – Médias da Aceitação global (E) e Intenção de compra (F) de filés de tilápia do Nilo acondicionado a 

4 ± 1°C em  diferentes atmosferas (Controle, 100% CO2, 80% CO2 + 20% O2 e Vácuo ) 

 

        Para a análise de intenção de compra, Guerra et al. (2011) consideraram médias entre 3,5 

a 3,8 como satisfatórias. Neste trabalho, as médias das amostras que apresentaram aceitação 

ao longo do período de armazenamento variaram de 3,6 a 4,6, indicando que durante o 

período de aceitação, obteve-se também boa intenção quanto a compra, sugerindo-se que se 

lançado no mercado, seria bem aceito pelo consumidor. 

        Pelos resultados da aceitação global e intenção de compra, estimou-se a vida de 

prateleira das amostras controle, 100%CO2, 80%CO2 e a vácuo em cinco, oito, 10 e 12 dias, 

respectivamente. Avaliando as alterações sensoriais de filés de tilápia do Nilo a 4°C durante o 

período de armazenamento, Masniyom et al. (2013) obtiveram aceitação de seis, 12 e 15 dias 

para as amostras acondicionadas em atmosfera normal, vácuo e EAM com 60% CO2. Pantazi 

et al. (2008) analisando o efeito da embalagem a vácuo e com três misturas gasosas sob as 



63 
 

características sensoriais de espadarte  do Mediterrâneo acondicionado a 4°C estimou sua vida 

de prateleira em sete dias (controle),  nove dias (vácuo) e aproximadamente 12 dias para 

EAM com 40% CO2. A aceitação das amostras com 60% a 40% CO2 por mais tempo que o 

observado nesta pesquisa podem ser justificadas pela menor concentração de CO2 utilizada.  

5. Conclusão 

        A substituição do ar por 100% CO2 seguido da embalagem a vácuo foram mais eficazes 

na inibição do crescimento de bactérias psicrotróficas e de micro-organismos do grupo 

coliformes nos filés analisados, estendendo sua vida de prateleira a 22 e 20 dias, 

respectivamente.  Apesar da rejeição sensorial preceder a deterioração microbiológica, a EAM 

também preservou a qualidade dos filés em relação ao tratamento controle, sendo a 

embalagem a vácuo a que manteve os atributos sensoriais inalterados por mais tempo, 12 dias. 
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ARTIGO 2 

 

Avaliação das alterações físicas e químicas de filé de tilápia do Nilo armazenado sob 

atmosfera modificada 
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES FÍSICAS E QUÍMICAS DE FILÉ DE TILÁPIA 

DO NILO ARMAZENADO SOB ATMOSFERA MODIFICADA 
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RESUMO- Este trabalho teve por objetivo estimar a vida de prateleira do filé de tilápia do 

Nilo acondicionado em embalagem convencional e com atmosfera modificada através das 

alterações em suas características físicas e químicas durante o período de armazenamento. 

Para execução dos experimentos, tilápias com peso médio de 700g provenientes do município 

de Bananeiras-PB foram abatidas por choque térmico e transportadas em caixa térmica com 

gelo na proporção 2:1 para a Universidade Federal da Paraíba-UFPB, onde no Laboratório de 

Tecnologia de Pescado, foram inicialmente submetidas as etapas de sanitização, evisceração, 

descabeçamento, lavagem, remoção da pele e filetagem. Posteriormente, os filés de 100g 

obtidos foram acondicionados em embalagem convencional (controle) e com atmosfera 

modificada (vácuo, 80% CO2 + 20% O2 e 100% CO2) a 4 ± 1°C e submetidos em diferentes 

intervalos de tempo as análises de umidade, cinzas, lipídeos, atividade de água, pH, bases 

nitrogenadas voláteis totais e proteínas. Verificou-se que, para a temperatura empregada, a 

embalagem com atmosfera modificada, especialmente o tratamento com 100% de CO2, 

seguido pelo vácuo, prolongou a vida de prateleira dos filés analisados, com a manutenção de 

suas características de frescor por mais tempo, sem, contudo, afetar seu valor nutricional. 

Porém, por ser um método prático e de baixo custo, recomenda-se o tratamento a vácuo para 

sua conservação.  
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INTRODUÇÃO 

        Diversos pesquisadores vêm destacando a grande utilidade do pescado como fonte 

alimentar humana devido o seu elevado valor nutricional, fácil digestão e diversidade de 

sabores, contudo, sua composição química varia em função de fatores diversos, tais como: 

espécie, idade, sistema de cultivo, tipo de alimentação, época de captura e peso de abate 

(ANDRADE et al., 2009). Apresenta, ainda, uma elevada atividade de água e teor de gorduras 

insaturadas facilmente oxidáveis que, combinado ao pH próximo a neutralidade, o torna um 

alimento bastante perecível, susceptivel a deterioração (ALVES et al., 2010), apresentando  

vida de prateleira reduzida, o que pode limitar seu consumo, que no Brasil, está abaixo ao 

observado em países desenvolvidos (HAJA-ISA; CARVALHO, 2011) e ao indicado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), (FREITAS et al.,2012). 

        Além da conservação pelo frio, diversas tecnologias vêm sendo empregadas para 

prolongar a vida de prateleira do pescado, dentre elas, o acondicionamento em embalagem 

com atmosfera modificada (LOPES et al., 2004), que consiste especialmente na redução do 

O2 que em concentração normal, favorece o desenvolvimento de micro-organismos e promove 

reações químicas e enzimáticas indesejáveis e no aumento da concentração de CO2 que 

apresenta efeito bacteriostático sobre os mesmos (TEODORO; ANDRADE; MANO, 2007). 

Contudo, o efeito do CO2 no músculo do pescado, depende da espécie, do conteúdo de 

gordura, da flora microbiana inicial, da mistura de gás, da relação gás/volume, do material da 

embalagem utilizado e da temperatura de armazenamento (SIVERTSVIK; JEKSRUD; 

ROSNES, 2002; FERNÁNDEZ; ASPÉ; ROECKEL, 2010). 

        A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), é o peixe mais cultivado no Brasil, 

destacando-se dos demais por suas características genéticas, reprodutivas e especialmente, 

mercadológicas, sendo o filé a  forma preferida de consumo (MONTEIRO et al., 2012).  

Segundo Sales e Maia (2012), o consumo desta espécie pode ser estimulado por meio de 

trabalhos que divulguem sua composição química, haja vista que a baixa ingestão de pescado 

na alimentação humana pode está relacionada, também, a falta de conhecimento da população 

sobre seu valor nutricional. Moura et al. (2009) relatam ainda que para a garantia de um 

consumo seguro, bem como para estimar sua vida de prateleira, sua caracterização por meio 

de análises físicas e químicas são fundamentais. 

         Embora haja uma diversidade de pesquisas relacionadas aos efeitos da embalagem com 

atmosfera modificada (EAM) sob a vida de prateleira do pescado, como os trabalhos 

desenvolvidos por (GIMÉNEZ et al., 2002; GUEDES et al., 2006; ÖZOGUL; ÖZOGUL, 
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2004; PANTAZI et al., 2008; PRENTICE; SAINZ, 2005; PROVINCIAL et al., 2010), 

trabalhos relacionados as alterações na composição centesimal do mesmo, especialmente de 

filé de tilápia do Nilo proveniente de sistema semi-intensivo durante o período de 

armazenamento, bem como a definição da melhor atmosfera de acondicionamento refrigerado 

para sua conservação, em embalagens de polietileno, e naylon-polietileno ainda são escassos.  

Diante disto, este trabalho teve por objetivo estimar a vida de prateleira de filé de tilápia 

do Nilo acondicionado em embalagem convencional e com atmosfera modificada por meio 

das alterações em suas características físico-químicas durante o período de armazenamento, 

assim como o efeito da mesma sob seu valor nutricional e o tratamento mais eficaz para sua 

conservação. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

        Para realização dos experimentos foram utilizadas tilápias do Nilo com 

aproximadamente 7 meses de idade e peso médio de 700g, provenientes do município de 

Bananeiras-PB. A despesca foi realizada em viveiro escavado de forma aleatória, onde, após 

captura, as tilápias que permanecerem em jejum por 24h, estas foram imediatamente imersas 

em água potável a uma temperatura próxima a 0°C por 20 minutos, resultando em abate por 

choque térmico. Posteriormente, foram armazenadas e transportadas em caixa térmica com 

gelo na proporção 2:1 para o Laboratório de Tecnologia de Pescado da UFPB, onde foram 

sanitizadas em solução de cloro ativo a 5 ppm e posteriormente, submetidas as etapas de 

evisceração, descabeçamento, lavagem, remoção da pele e filetagem. Os filés de 100g obtidos 

foram, então, embalados em diferentes condições, sendo que, para o controle, as amostras 

foram acondicionadas em embalagens convencionais (polietileno) enquanto nos tratamentos 

com atmosfera modificada, foram acondicionadas em embalagens de nylon-polietileno, 

translúcidas (capacidade 500g), com remoção do ar (vácuo) e duas diferentes misturas de 

gases: 80% O2+ 20% CO2 e 100% CO2. Para introdução dos gases e posterior selagem das 

embalagens foi utilizada a seladora TM-150 (TECMAQ). As amostras foram acondicionadas 

a 4 ± 1°C, sendo submetidos as análises em triplicata de umidade, cinzas, lipídeos, atividade 

de água, pH, e proteínas, de acordo com a metodologia descrita pela (AOAC, 2000), e de 

bases nitrogenadas voláteis totais (IAL, 2008). As análises foram realizadas em diferentes 

intervalos: Controle (0, 2, 4, 6 e 7 dias); 80%CO2 + 20%O2 (0, 4, 8, 10 e 11 dias); Vácuo ( 0, 

4, 8, 12, 16, 17 e 18 dias) e 100% CO2  ( 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 21 dias), até o limite de pH e/ou 

de BNVT ultrapassar o limite estabelecido pela legislação. 
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        Os resultados foram avaliados pelo delineamento inteiramente casualizado (DIC) e 

interpretados pela análise de variância (ANOVA) e comparação de médias pelo Teste de 

Tukey ao nível de 5% de significância, utilizando-se o Programa Assistat 7.7. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

        Os valores de pH indicaram uma variação diferente entre a amostra controle e as 

amostras acondicionadas em embalagem com atmosfera modificada (Figura 1). As amostras 

acondicionadas em EAM apresentaram resultados estáveis, com um aumento mais lento nos 

oito primeiros dias, seguido por um pequeno decréscimo ao longo do tempo, apresentando 

diferença significativa (p < 0,05) durante o período de armazenamento com exceção das 

amostras embaladas a vácuo. 

 

Figura  1 – Valores médios de pH das amostras de filé de tilápia do Nilo acondicionadas a 4 ± 1°C em diferentes 

atmosferas (Controle, 80% CO2 + 20% O2 ,Vácuo e 100% CO2 ) 

 

        A amostra controle apresentou acréscimo de pH de 6,0 no tempo zero para 6,9, no sétimo 

dia. A elevação do pH a valores superiores a 6,8 torna o pescado inaceitável para o consumo, 

sendo este o limite máximo estabelecido pelo RIISPOA (BRASIL, 1997). Com base neste e 

no resultado da análise de bases nitrogenadas voláteis totais sua vida de prateleira foi 

estimada em seis dias. Diferentemente, do controle, no tratamento com 80% de CO2 houve 

um pequeno acréscimo do valor inicial de 6,0 para 6,4, seguido pela redução após o oitavo 

dia. Comportamento semelhante foi observado nas amostras acondicionadas a vácuo, onde 

houve um acréscimo nos valores de 6,1 para 6,3, seguido pela redução e da atmosfera com 

100% CO2, que no tempo 0, apresentou pH 6,1 com aumento para 6,3 no oitavo dia e redução 

para 6,1, no final do período de armazenamento (21 dias). Esta redução de pH das amostras 

acondicionadas em EAM parece estar relacionada a dissolução do CO2 na água livre do 
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músculo dos filés com consequente acidificação pela produção de H2CO3 (VELU et al., 

2013). 

        A análise de bases nitrogenadas voláteis totais (BNVT) apresentou aumento dos valores 

ao longo do tempo como pode ser observado na Figura 2. Todos os tratamentos apresentaram 

diferença significativa (p <0,05) durante o período de armazenamento. 

 

               

Figura 2 – Valores médios de bases nitrogenadas voláteis totais das amostras de filé de tilápia do Nilo 

acondicionadas a 4 ± 1°C em diferentes atmosferas (Controle, 80% CO2 + 20% O2,Vácuo e 100% CO2 ) 

 

        O limite máximo de BNVT estabelecido pelo RIISPOA para o pescado é de 30 mg/100g
 

(BRASIL, 1997). Na Figura 2 é possível observar que inicialmente, a amostra controle 

apresentou 12,43 mg/100g de BNVT, porém, ao longo do tempo, houve aumento deste 

parâmetro, que ultrapassou o limite aos sete dias de acondicionamento atingindo 32,06 

mg/100g. Na amostra com 80% de CO2, este acréscimo foi de 11,8 mg/100g
 
no dia zero para 

33,23 mg/100g
 
aos 11 dias. Na embalagem a vácuo também houve acréscimo nos valores 

médios de bases voláteis de 12,4 mg/100g, para 31,86 mg/100g aos 18 dias. Comportamento 

similar foi observado na embalagem com 100% CO2 cujos valores médios aumentaram de 

13,10mg/100g
 
para 32,80 mg/100g

 
aos 21 dias. Deste modo, a vida de prateleira dos filés de 

tilápia do Nilo acondicionados em atmosfera com 80%CO2, vácuo e 100%CO2, foram 

estimadas em 10, 17 e 20 dias, respectivamente. Isto indica que, apesar do aumento nos 

valores deste parâmetro ao longo do tempo, para todos os tratamentos, a vida de prateleira dos 

filés acondicionados em EAM foi prolongada em relação ao tratamento controle (atmosfera 

normal). Estes resultados são bastante satisfatórios quando comparados aos obtidos por 

Monteiro et al. (2012), que submetendo filés de tilápia do Nilo acondicionados a uma 

temperatura inferior, 1°C, a mesma análise, verificaram que o controle, atingiu o limite 



72 
 

máximo de BNVT  no sexto dia (30,87 mg /100 g
 
) porém, que o mesmo em atmosfera 

modificada (40%CO2 + 60%N2) alcançou 18 dias, apenas quando  combinado ao método de 

irradiação. Ressalta-se deste modo uma boa relação entre a temperatura de refrigeração, o tipo 

de embalagem e as concentrações de gases utilizadas neste trabalho. 

        Em relação a análise de umidade, as amostras analisadas apresentaram teor variando de 

77,20% a 79,0% como pode ser observado na Figura 3. O teor de umidade apresentou 

diferença significativa ao longo do período de armazenamento (p <0,05), exceto para o 

tratamento controle.  

 
Figura 3 – Valores médios de umidade das amostras de filé de tilápia do Nilo acondicionadas a 4 ± 1°C em 

diferentes atmosferas (Controle, 80% CO2  + 20% O2,Vácuo e 100% CO2 ) 

 

        Na análise de atividade de água (Aa), conforme Figura 4, foram observadas pequenas 

oscilações nos valores médios de 0,988, no dia 0 do tratamento controle e no final do mesmo, 

0,990. Os resultados dos tratamentos em EAM também oscilaram ao longo do tempo. As 

amostras acondicionadas em atmosfera com 80% de CO2 obtiveram variação de 0,989 a 

0,992, as acondicionadas a vácuo de 0,988 a 0,991 e na amostra com 100% CO2 houve uma 

variação média de 0,986 a 0,987. Não foi observada diferença significativa ao longo do 

período de armazenamento (p > 0,05), exceto para a embalagem com 100% CO2. 

 
Figura 4 – Valores médios de Atividade de água das amostras de filé de tilápia do Nilo acondicionadas a 4 ± 1°C 

em diferentes atmosferas (Controle, Vácuo, 80% CO2 + 20% O2 e 100% CO2 ) 
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        Simões et al. (2007) analisando a composição química de filés de tilápia do Nilo, 

também obtiveram resultado elevado para este parâmetro (0,983). A elevada atividade de 

água bem como a umidade elevada dos filés analisados comprovam que a tilápia do Nilo é um 

alimento altamente perecível.   

         Na análise de proteínas foram encontrados valores médios variando de 18,7% a 20,1% 

como pode ser observado na Figura 5. Houve uma pequena variação no teor de proteínas 

durante o período de armazenamento com diferença significativa (p < 0,05) ao longo do 

tempo apenas nos tratamentos vácuo e 100% CO2. Apesar desta variação, não houve redução 

do teor médio deste nutriente ao longo do tempo. Estes resultados comprovam, sobretudo, que 

a tilápia do Nilo proveniente de sistema semi-intensivo apresenta elevado valor proteico e que 

a conservação em EAM utilizando-se a embalagem de naylon-polietileno não afetou seu valor 

nutricional.  

 

 
Figura 5 – Valores médios de Proteínas das amostras de filé de tilápia do Nilo acondicionadas a 4 ± 1°C em 

diferentes atmosferas (Controle, 80% CO2 + 20% O2, Vácuo e 100% CO2 ) 

 

        Para os teores médios de lipídeos não foi observada diferença significativa (p > 0,05) 

apenas nos tratamentos controle e em EAM com 80% CO2 ao longo do período de 

armazenamento, conforme Figura 6, onde é possível observar um pequeno aumento no teor 

lipídico, ao longo do período de armazenamento. A amostra controle apresentou teor médio 

inicial de 1,4%, e aos sete dias foi observado teor de 1,7%. Já as amostras acondicionadas em 

80% de CO2 apresentaram variação média, de 2,0% a 2,3%. O mesmo comportamento foi 

observado na atmosfera a vácuo, e com 100% de CO2 onde o teor lipídico variou de 1,2% a 

1,8%. Sales e Maia (2012) relatam que o pescado com teor de gordura abaixo de 5% 

enquadra-se na categoria de peixes magros. Diante do elevado valor proteico e baixo teor 
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lipídico do filé de tilápia do Nilo, sugere-se sua ingestão como mais uma alternativa na 

alimentação de consumidores preocupados com o alto consumo calórico e que necessitam de 

uma dieta especial na alimentação. 

 

 
Figura 6 – Valores médios de Lipídeos das amostras de filé de tilápia do Nilo acondicionados a 4 ± 1°C em 

diferentes atmosferas (Controle, 80% CO2  + 20% O2,Vácuo e 100% CO2 ) 

 

        Na análise de cinzas, conforme Figura 7 foram encontrados valores médios oscilando de 

1,6%, no dia zero do tratamento controle a 1,3% no final do mesmo. Os valores dos 

tratamentos em EAM também oscilaram ao longo do tempo, porém, não apresentaram 

redução em seus teores. As amostras acondicionados em atmosfera com 80% de CO2 

obtiveram variação de 1,0% a 1,5%, as acondicionadas a vácuo de 1,6% a 1,9% e na amostra 

com 100% de CO2 houve uma variação média de 1,5 % a 2,0%. Não foi observada 

estatisticamente diferença significativa (p > 0,05) entre as médias ao longo do período de 

armazenamento.  

 

 
Figura 7 – Valores médios de cinzas das amostras de filé de tilápia do Nilo acondicionados a 4 ± 1°C em 

diferentes  atmosferas ( Controle, 80% CO2 + 20% O ,Vácuo e 100% CO2 ). 
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        Segundo Simões et al. (2007), o teor de cinzas em pescado de água doce apresenta 

variações médias de 0,90 a 3,39%. Estes valores corroboram com os resultados encontrados 

nesta pesquisa, indicando que a tilápia do Nilo apresenta baixo teor de minerais. 

 

CONCLUSÕES 

1. A embalagem com atmosfera modificada, especialmente com 100% de CO2, seguido pelo 

vácuo prolongou a vida de prateleira do filé analisado pela manutenção de suas características 

de frescor por mais tempo em relação ao controle. 

2.  A modificação da atmosfera de acondicionamento não afetou o valor nutricional dos filés 

analisados ao longo do tempo. 

 3. Tendo em vista o baixo custo, bem como, a praticidade em relação aos demais tratamentos, 

recomenda-se nas condições propostas desta pesquisa o acondicionamento a vácuo para a 

conservação do filé de tilápia do Nilo. 
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